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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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Одржана завршна конференција у Филијали Ниш НСЗ

ЈУБИЛАРНА ГОДИНА ПУНА УСПЕХА

У

просторијама Филијале Ниш Националне службе за запошљавање одржана је завршна конференција, на којој
су презентовани резултати рада нишке филијале у 2021.
години. Конференцији су присуствовали директор НСЗ
Зоран Мартиновић, директори сектора Националне службе,
као и бројни послодавци и остали партнери НСЗ из града Ниша.
Директор Мартиновић је том приликом поручио да је Национална служба дала значајан допринос побољшању стања
на тржишту рада у години у којој је обележено 100 година постојања институције.
„Из године у годину, Национална служба за запошљавање
је утицала на побољшање стања на тржишту рада и смањење
незапослености кроз финансирање активних мера запошљавања. Сада смо себи поставили циљ да у 2022. години у активне мере буде укључено чак 20.000 незапослених лица са
наше евиденције. Управо је приведено крају закључивање
уговора са младима до 30 година кроз програм ‚Моја прва
плата‘“, рекао је Мартиновић и додао да ће у следећој години
буџет за мере активне политике запошљавања износити 6,55
милијарди динара, због чега, како је истакао, НСЗ очекује још
веће укључивање послодаваца и незапослених у програме запошљавања.
Присутнима се обратио и директор нишке филијале НСЗ
Бобан Матић, који је рекао да се у том граду наставља тренд
смањења незапослености, с обзиром да је у финансијске мере
Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа
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ове године било укључено преко 2.600 незапослених, а да је
свим мерама активне политике запошљавања које НСЗ реализује било обухваћено преко 6.000 незапослених лица са евиденције нишке филијале.
„У 2021. години је на нивоу Филијале Ниш НСЗ за активне
мере запошљавања било издвојено око 640 милиона динара, а
Национална служба је посебну пажњу, као и сваке године, посветила особама са инвалидитетом и свим другим категоријама
теже запошљивих лица. Наш највећи успех током пандемије
био је одржање тренда пада незапослености“, истакао је Матић.
Кроз презентацију пословних резултата НСЗ и приказ
статистичких података за ову годину, заменица директора
Филијале Ниш НСЗ Вања Стојковић је нагласила значај и утицај Националне службе за запошљавање на тржиште рада и
друштвени и привредни живот грађана Ниша.
„НСЗ нам је омогућила да кроз програме које користимо
ангажујемо лица и обучимо их за даље пословање. Од прошле
године смо корисници и програма ‚Моја прва плата‘, а ове године смо преузели још лица са евиденције незапослених. Добру
сарадњу са Националном службом намеравамо да наставимо
и следеће године“, рекао је послодавац Миливоје Димитријевић, који претежно користи програме додатног образовања и
Вања Стојковић
обука.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Завод за социјално
осигурање, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник директора – руководилац
Сектора за спровођење социјалног
осигурања применом међународних
уговора у Заводу за социјално осигурање
– положај у четвртој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава
и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима у земљи и
иностранству, као и међународним организацијама и асоцијацијама у области социјалног осигурања; координира сарадњу
организација за обавезно социјално осигурање Републике
Србије у примени међународних уговора о социјалном осигурању; координира активности у процесу европских интеграција у области социјалног осигурања, врши најсложеније
послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове које
одреди директор Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних
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; 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 (основи управљања људским ресурсима; организационо понашање; управљање променама; управљање пројектима) – 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;
методологија праћења, примене и извештавања о ефектима
потписаних међународних споразума) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о здравственом осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању,
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености)
– провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
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.
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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 Нови Београд, Булевар
уметности 10.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању
енглеског језика – ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе
за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Одредбама чл. 9 и 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 Завода за социјално осигурање, 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 попуњавају положаjи: Министарство
правде – Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за сарадњу с
црквама и верским заједницама

у Министарству правде – положај у другој
групи
Опис послова: Руководи Управом, планира, усмерава и надзире рад у Управи; врши најсложеније послове из делокруга
Управе; сарађује са државним и другим органима, организацијама и јавним службама; 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
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Администрација и управа

У изборном поступку проверавају се:

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основи 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 –
прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон
о црквама и верским заједницама) – провера ће се вршити
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.

- 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.

- 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.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основи управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (планирање буџета и
извештавање) – 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 и организације органа (Закон о црквама
и верским заједницама) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.

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

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 компентенције 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.

- 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, Булевар
Михајла Пупина 2.

2. Помоћник директора – руководилац
Сектора за односе са црквама и верским
заједницама
у Управи за сарадњу с црквама и верским
заједницама у Министарству правде,
положај у петој групи

Опис послова: Руководи радом сектора, помаже директору у руковођењу и организовању рада у Управи; планира,
организује, обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује
послове на уже унутрашње организационе јединице; остварује сарадњу са другим органима, врши најсложеније послове
из делокруга Сектора; организује послове и учествује у припреми предлога средњорочног финансијског плана за израду
Закона о буџету као и послова израде периодичних извештаја
о извршењу буџета и завршног рачуна Управе; обавља и друге послове по налогу директора Управе.
Услови: 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; 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 компентенције 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.
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Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.

3. Помоћник директора – руководилац
Сектора за међуверски дијалог

у Управи за сарадњу с црквама и верским
заједницама у Министарству правде, положај
у петој групи
Опис послова: Руководи радом сектора, помаже директору у руковођењу и организовању рада у Управи; координира послове у вези са успостављањем добрих међуверских
односа са традиционалним црквама и верским заједницама
у Републици Србији и успостављања међуверског дијалога у
региону; остварује сарадњу са другим органима; врши најсложеније послове; помаже директору у обављању послова који
се односе на кадровску политику у Управи, радне односе
државних службеника и намештеника у Управи; обавља и
друге послове по налогу директора Управе.
Услови: 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, 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 компентенције 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 (организационо понашање) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о црквама
и верским заједницама) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место –
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) – 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, Булевар
Михајла Пупина 2.
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.
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.
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Администрација и управа
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. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства правде, на интернет презентацији и
oгласној табли Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама, 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.

студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства
у струци или 7 година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или 5 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; 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 –
познавање прописа из надлежности и организације министарства (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија) – провера ће
се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик Б2 - провера ће се вршити путем теста
или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.

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.

- 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.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

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

Помоћник министра – руководилац
Сектора за финансијски систем у
Министарству финансија – положај
у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и координира
рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и непосредне извршиоце; учествује у раду радних тела
Владе и Народне Скупштине; сарађује са министарствима,
службама Владе и Народне Скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе, као и са међународним организацијама; обавља и друге послове које одреди
министар.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким
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Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Кнеза Милоша
20.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања;
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног
односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању
енглеског језика – ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару, писани доказ о знању
енглеског језика – ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика - ниво
Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског

језика - ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
- ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе
за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао). Као доказ се могу приложити 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 Министарствa финансија, на интернет презентацији и
oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који je предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

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

Администрација и управа

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: Канцеларијa за
информационе технологије и електронску управу, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник директора – руководилац
Сектора за стандарде дигитализације
у Канцеларији за информационе
технологије и електронску управу –
положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора, планира, усмерава
и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније
послове из делокруга Сектора; припрема план рада Сектора,
извештај о раду и предлог буџетских средстава за рад; даје
препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе из
стандардизације у области развоја услуга електронске управе; учествује у раду радних тела Владе; остварује сарадњу
из области стандардизације информационо-комуникационих
технологија и електронске управе са ужим унутрашњим јединицама у Канцеларији и другим органима и организацијама;
обавља и друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету 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
информaтички послови (информациона безбедност, базе
података) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски
менаџмент; основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. 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).

Бесплатна публикација о запошљавању

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Катићева 14-16.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању
енглеског језика – ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима достављају уверење о положеном правосудном
испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе
за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс
за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити 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. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, 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 за
људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац
Сектора за друштвени дијалог у
Министарству за људска и мањинска
права и друштвени дијалог, положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из
делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и сарађује
са органима, организацијама и институцијама јавне управе
и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: 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; положен државни стручни испит; најмање девет година радног искуства у
струци или седам година радног искуства у струци од којих
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најмање две године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним местима, 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-аналитичких послова (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних
политика) – 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 (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству за људска и мањинска права и друшвени дијалог) – 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, Булевар
Михајла Пупина 2.
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.
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
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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. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који je предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Посао се не чека,
посао се тражи

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: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац
Сектора за високо образовање 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 поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља уметности 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 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 (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа; еx
ante и 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 из надлежности органа (Закон о високом образовању) –
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.

2. Помоћник министра – руководилац
Сектора за технолошки развој, трансфер
технологија и иновациони систем
у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, положај у трећој
групи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и
надзире рад државних службеника у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: докторске академске студије (академски назив доктор наука) у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука у обиму од 480 ЕСПБ 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 са завршеним основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен 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; основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа;
идентификовање ресурса неопходних за управљање јавних
политика – costing), 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 (Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије; Акциони план за спровођење
Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије;
Закон о науци и истраживањима; Закон о Фонду за науку
Републике Србије; Закон о иновационој делатности) – 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.
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

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; диплома докторских академских студија (академски назив доктор наука – за радно место бр. 2); 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: Обрен Чавић, 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 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.

АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА
У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
У АГЕНЦИЈИ ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА
У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Радно место које се попуњава:

Самостални саветник за правне послове
у Сектору за правне послове и људске
ресурсе
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено време.
Послови радног места: Обавља послове у складу са
важећим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и то послове: заступања Агенције; припреме документације, израде тужби, противтужби, одговора
на тужбе, израде правних лекова и предлога за извршење;
припреме стручних мишљења; сачињавања извештаја о раду
о спроведеним судским поступцима; поступања по позиву и
налогу суда и других органа; стручног праћења реализације
уговора закључених са ангажованим адвокатима и њиховог
рада на додељеним предметима; припреме предлога одговора на захтеве државних органа и организација и трећих
лица; израде интерних и екстерних дописа; изрде нормативних аката Агенције; израде уговора и нормативних аката;
састављање поднесака, као и остале послове по налогу непосредног руководиоца. Одговара за благовремено, законито и
квалитетно обављање послова.
Услови за рад на радном месту:
- држављанство Републике Србије;
- стечено високо образовање на основним академским студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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;
- положен правосудни испит;
- најмање четири године радног искуства;
- знање енглеског језика, средњи ниво по европском стандарду CEF;
- познавање рада на рачунару у MS Office – основни кориснички ниво;
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
- да му није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа код претходног послодавца.
Докази који се прилажу уз пријаву:
- биографија која мора да садржи: име и презиме, датум и
место рођења, адресу становања, контакт телефон и адресу
електронске поште, податке о образовању, датуму полагања
правосудног испита, податке о врсти и дужини радног искуства
са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, као и податке о стручном усавршавању и посебним областима знања, уколико их поседује;
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и друге
акте из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство у струци);
- диплому којом се потврђује тражена стручна спрема;
- уверење о положеном правосудном испиту;
- уверење надлежног органа да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од шест месеци);
- потврду да му није престајао радни однос због теже повреде
радне дужности из радног односа код претходног послодавца;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци) или ће то Агенција учинити уместо њега (Образац
изјаве је доступан на интернет презентацији Агенције www.
avspp.gov.rs, у секцији Вести). Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
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Администрација и управа
Подношење пријава и спровођење изборног поступка: Пријаве се подносе Агенцији за вођење спорова у поступку
приватизације – писаним путем на адресу: Београд, Теразије
23/IV, са назнаком „За јавни конкурс – не отварати“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у дневном листу „Медијске мреже“ д.о.о. Београд.
Обавештења о јавном конкурсу дају: Биљана Тодоровић, 011/3020-818 и Љиљана Томић, 011/3020-824.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурсна комисија Агенције у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава прегледа приспеле пријаве са
доказима и утврђује да ли су пријаве благовремене и да ли
садрже све захтеване доказе о испуњености услова за рад
на радном месту и саставља листу пријављених кандидата
који испуњавају услове из јавног конкурса. Кандидати који
испуњавају наведене услове о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка биће благовремено обавештени
на адресу електронске поште или контакт телефоне које
наведу у својим пријавама.
У изборном поступку се врши провера и оцена стручне оспособљености, знања и вештина кандидата и то:
провера стручне оспособљености за успешан рад на радном
месту, знања материјалних и процесних закона релевантних
за делокруг рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације (Закона о парничном поступку, Закона о уређењу
судова, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о привредним друштвима, Закона о облигационим односима), знања
енглеског језика и познавања рада на рачунару – писаним
путем (путем теста). Провера вештине пословне комуникације и процена мотивације за рад на радном месту врши се
усмено (разговором) са највише 5 најбоље рангираних кандидата према резултатима теста.
Критеријуми за оцену стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата: Знања, вештине и способности исказане приликом тестирања и разговора оцењују се
оценом од 1-4 и то: оценом „4“, када кандидат у потпуности
задовољава захтеве за избор на радно место, оценом „3“,
када у основи задовољава, оценом „2“ када задовољава
минимум захтева и оценом „1“, када не задовољава. Сваки
део изборног поступка (тестирање и разговор) је елиминациони за кандидата који не задовољи критеријуме провере
из претходног дела, односно који добије оцену „1“.
Резултат кандидата добија се тако што се израчунава просечна вредност оцена којима је кандидат вреднован. Ако више
кандидата на крају изборног поступка, оствари исту коначну
оцену предност има онај кандидат који је на разговору остварио бољу оцену.
После спроведеног изборног поступка Конкурсна комисија
доноси одлуку о избору кандидата који је постигао најбољи
резултат и доставља је свим кандидатима који су се пријавили на јавни конкурс.
Овај оглас објављује се у дневном листу „Медијске мреже“
д.о.о. Београд у издању за целу Србију и на интернет презентацији Агенције www.avspp.gov.rs.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник
РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство
унутрашњих послова, Дирекција полиције.
Место рада: Аеродром „Никола Тесла“, Београд.
Радно место које се попуњава:

Ваздухопловни механичар IRE –
особље за обезбеђивање континуиране
пловидбености – члан посаде

Ваздухопловна техника, Хеликоптерска
јединица, Дирекција полиције, утврђено
под редним бројем 03.13.3.11 у Уредби о
специјалној и посебним јединицама полиције
1 извршилац
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Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: Обавља задатке који нису рутински и обухватају праћење и примену већег броја стандардизованих правила и утврђених радних процедура:
• одржава, сервисира једномоторне хеликоптере, стара се о
исправности свих инструмената, радио, електро и друге опреме на ваздухоплову;
• обавља послове IRE механичара који су дефинисани програмом одржавања ваздухоплова и радионичким приручником, а у складу са степеном стручне оспособљености и поседованим овлашћењима;
• врши претполетне, међулетне и послелетне прегледе ваздухоплова и опреме;
• скида и угређаје, инструменте и опрему у редовном одржавању и у случају отказа, врши функционалне пробе и
поправке истих;
• учествује у оправкама инструмената, радио, електро и друге опреме које се изводе у радионици, као и у испитивању
инсталација на ваздухопловима;
• ради на дефектацији отказа и неправилног рада склопова и
уређаја и ради на отклањању истих;
• води, ажурира техничку документацију, уноси податке о
извршеним радовима на опреми и компонентама;
• примењује мере заштите на раду, ПП заштите, води бригу о
безбедности и чистоћи ваздухоплова и радног простора;
• прати стање, организује потребна баждарења алата, испитне опреме и уређаја;
• учествује у испитивању и проверама ваздухоплова у лету у
својству ваздухопловно-техничког особља;
• припрема радно место, документацију, алат и опрему за
опслуживање и нсервисирање ваздухоплова и опреме;
• одржава и стара се о исправности свих акумулатора и
земаљских извора напајања;
• води књигу о исправности акумулатора;
• води бригу о исправности светлосних уређаја за ноћно слетање-полетање (ноћни старт);
• учествује у планираним едукацијама и обукама у својству
слушаоца или предавача;
• стиче знања и полаже испите неопходне за стицање
овлашћења (ауторизација) за тип ваздухоплова или виши
ниво одржавања, а у складу са потребама Хеликоптерске
јединице;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима
примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и
информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге послове који му се ставе у задатакпо налогу
надређеног руководиоца.
• обавља послове ваздухопловног механичара IRE;
• на вишемоторним ваздухопловима обавља послове ваздухопловног механичара IRE, врши претполетне, међулетне и
послелетне прегледе, редовне и ванредне прегледе, испитивање, поправку и замену компоненти и опреме;
• припрема ваздухоплов, припрема и распоређује IRE механичаре за обављање летачких задатака и послова одржавања;
• прати ресурсе компоненти са ограниченим роком рад или
веком употребе, планира њихову замену, организује њихово
слање на ремонт/преглед;
• прати AD ноте и обавезне сервисне билтене, анализира
њихову примењивост и планира њихово спровођење;
• анализира примењивост AMP, ажурира га и унапређује;
• потписује потврду о извршеним радовима одржавања у
складу са поседованим нивоом овлашћења;
• требује и правда материјал и резерне делове, компоненте,
опрему и о томе води евиденције;
• планира радове одржавања;
• припрема и израђује документацију неопходну за продужење пловидбености ваздухоплова, контролише да су сви
радови одржавања оверени и да је ваздухоплов спреман да
се врати у употребу;
• извршава летачке задатке у својству авио-механичара –
члана посаде;
• припрема, распоређује, обезбеђује и прати путнике, терет и
подвесни терет и одговара за безбедност истих;
• комуницира са летачком посадом и даје све информације
које могу утицати на безбедност летења, извршава наређења
вође ваздухплова;
• обавља послове који су прописани стандардним оперативним процедурама за летачке операције;
• управља електричном дизалицом, ПП ведром, опто-електронском и другом опремом инсталираном на хеликоптеру;
• учествује у летачким операцијама са специјалним и посебним јединицама, поставља и скида додатну опрему, контролише и одговара за рад и мере безбедности у путничкој кабини;
• учествује у испитивању и проверама ваздухоплова у лету;
• учествује у раду центра за обуку , припрема и спроводи
наставу, води наставну документацију, организује и спроводи
испите, перманентно се усавршава;
• учествује у изради приручника, евиденција, презентација и
друге стручне документације.

Услови: стечено средње образовање из области: средња
техничка школа електро или ваздухопловни смер. Као посебан услов за рад на наведеном радном месту захтева се: најмање полицијска обука основног нивоа, дозвола за одржавање вишемоторног ваздухоплова Б.2 и лекарско уверење
о здравственој способности Класа 2 (Class 2). Кандидати у
моменту подношења пријаве на јавни конкурс не могу имати
више од 27 година живота. Кандидати морају да испуњавају
опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан
137 и 138) и Уредбом о специјалној и посебним јединицама
полиције.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови – увидом у податке из пријаве и на
основу расположиве документације,
- техничке компетенције (знања и вештине) – писаним тестом
знања који садржи и питање у виду решавања конкретног
проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
- психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
- здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у
референтној здравственој установи,
- Интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су:
- познавање области ваздухопловне регулативе, ваздухопловних инструмената, радио и електро опреме и др.;
- стручна оспособљеност у складу са Додатком I – захтеви у
погледу основног знања за категорију Б2, Анкес III, део 66
Правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености
ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању
ваздухопловно – техинчких организација и особља која се
баве овим послом („Службени гласник РС“, број 5/19 и 50/19).
- Познавање примене знања и вештина у областима:
• електротехнички материјали;
• мерења у електроници;
• полупроводничка електроника;
• примопредајна радиотехника;
• технике одржавања штампаних електронских кола;
• ваздухопловна радио-радарска и инерцијална навигација;
• електроопрема ваздухоплова и извори напајања, ваздухопловни инструменти.
- Познавање ваздухопловних прописа из области Part M.
- Пожељно познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxеl).
Датум оглашавања: 30.12.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници
Министарства унутрашњих послова, на огласним таблама
Хеликоптерске јединице и Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – “За јавни конкурс за
радно место ваздухопловни механичар IRE – особље за обезбеђивање континуиране пловидбености – члан посаде, редни
број радног места 03.13.3.11“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Јован Павловић, 011/2740-000, локал 402-68, у периоду од
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- образац пријаве на конкурс – дат је уз овај оглас, чини
његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оверена фотокопија важеће дозволе за одржавање вишемоторног ваздухоплова Б.2;
- оверена фотокопија лекарског уверења о здравственој способности Класа 2 (Class 2);
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не
старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о
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Администрација и управа
радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
(уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање годину дана непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- доказ о завршеној полицијској обуци основног нивоа, уколико кандидат исти поседује.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управа као поверени посао). Као доказ
се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 17.01.2022.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс и доказ
о завршеној полицијској обуци основног нивоа.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који нема завршену полицијску обуку основног нивоа, те ће исти уколико
буде изабран по спроведеном јавном конкурсу, решењем о распоређивању бити обавезан да наведени посебан услов испуни
у року од две године од дана распоређивања, а у складу са
чланом 79. став 5. Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26
тел. 011/3622-345

Систем администратор

привремено-повремени послови
Опис посла: систем администратор учествује у планирању,
развоју, имплементацији и одржавању пословног, апликативног софтвера који се користи за потребе рада у Министарству правде, укључујући базе података, њихову структуру и
начин заштите, учествује у пројектима везаним за рад информационих, комуникационих и других комуникационих система
за потребе органа, врши инсталацију, конфигурацију сервера, подешава и администрира системски софтвер у Министарству, врши инсталацију и тестирање софтверских апликација,
администрира и прати рад рачунарске мреже, пружа подршку
корисника у раду на овим пословним апликацијама, одржава
веб-презентацију и дизајн пословног материјала Министарства, учествује у изради техничке документације, стандарда и
процедура за набавку опреме из делокруга свог рада, учествује у планирању и изради спецификације за набавку опреме
и софтвера за рад Министарства, стара се о бекапу података, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусну заштиту, води евиденцију информатичког ресурса
Министарства, пружа подршку у спровођењу аналитичко-статистичких послова. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и припрема све потребне извештаје.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; природно математички
смер или техничко-технолошки смер; најмање две године
радног искуства у струци; познавање оперативних система,
мреже и хардвера; познавање енглеског језика; поседовање
сертификата: ISO/IEC 27001, ISO 21500, MC Office. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу ЦВ на e-mail: zorana.
colakovic@mpravde.gov.rs или ivana.sulejic@mpravde.gov.rs. Рок
за пријављивање на оглас је: 31.01.2022. године.

ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ
СРБИЈЕ
11000 Београд
Трг Николе Пашића 11
тел. 011/3398-613

Рачуноводствени радник
УСЛОВИ: високо образовање из научне области економске
науке на основним академским студијама у обиму најмање
240 ЕСПБ мастер академских студија; потврда о радном
искуству на финансијско-рачуноводственим пословима најмање 5 година; познавање рада на рачунару; познавање
светског језика.Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију: ЦВ са општим подацима; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; потврду о радном искуству; потврду о познавању рада
на рачунару; потврду о знању страног језика. Провера оспособљености, знања и вештина односно компетенције кандидата у изборном поступку обавиће се увидом у достављену
документацију у Институту за новију историју Србије два дана
након истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве
са конкурсном документацијом доставити на наведену адресу Института - Комисија за спровођење конкурсног поступка,
са назнаком „Пријава на конкурс”, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса. Лице за контакт Драгана Шпановић,
тел. 011/3398-613. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац
Александра Аце Симовића 9а
тел. 011/8720-174

Судијски сарадник
звање саветник

Опис посла: помаже судији у раду, израђује нацрте једноставних судијских одлука, проучава правна питања у једноставнијим предметима, судску праксу и литературу, врши и
друге послове самостално или под надзором или упутствима
судије и председника суда

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
правне науке – на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани правник или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
потребне компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни
поступак спроводи се из две фазе: фазе у којој се проверавају
посебне функционалне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера посебних функционалних компетенција:
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског сарадника – познавање прописа: Закона о општем управном поступку, Закона о државним службеницима, Закон о
раду и познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда –провераће се вршити писаним
путем – теста.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник –судијски сарадник – 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 радно место
судијски помоћник – судијски сарадник – презентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у
предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског сарадника – познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијског сарадника – познавње рада на рачунару – провераће се
вршити практичним радом на рачунару.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених
одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем
једног од понуђених одговора из базе питања објављене на
интернет презентацији Основног суда у Обреновцу. Кандидат
може на свако питање дати, односно заокружити само један
одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака,
мобилних телефона, прписивањем и др.), комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат
није положио тест. Време за издраду теста је 45 минута.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту за судијског сарадника и прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Трајање радног односа и место рада: За радно место
судијски сарадник радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Обреновцу, Александра Аце Симовића 9а.
Општи услови за рад на радном месту: да је учесник
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа; да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Основног суда у Обреновцу (https: //www.ob.os.sud.rs/).
Пријаве на јавни конкурс подносе се на шалтеру пријема
Основног суда у Обреновцу, Улица Александра Аце Симовића
9а, са назнаком „За јавни конкурс”.
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 дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: образац пријаве на конкурс који мора бити лично потписан,
биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
диплома којом се потврђује стручна спрема, оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту, потврду да учеснику конкурса није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издат од стране државног органа у коме
је учесник јавног конкурса био у радном односу, уверење да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање
6 месеци издате од стране Министарства унутрашњих послова РС, не старија од 6 месеци. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код Јавног бележеника.
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.
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Администрација и управа
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелена Ђоровић, контакт телефон: 011/8720-174.
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 образцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у
Обреновцу. Кандати ће о датуму и времену бити обавештени
на контакте које наведу у својим образцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверерње о положеномо правосудном испиту и уверерње да кандидат није осуђиван. Законом
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/16)
приписано је 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 ст. 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 (чл. 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
приајве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
биће одбачене. Сагласно чл. 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компентенција. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија
именована одлуком председника Основног суда у Обреновцу.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд
у Обреновцу не врши дискриминацију на основу расе, боје
коже, пола, вере, националности и етничког порекла или
инвалидитета.Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази
и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком року односе се без дискриминације и на особе женског
пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање,
на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији Основног суда у Обреновцу (https: //www.ob.os.sud.rs/) и на огласној табли Основног суда у Обреновцу. Образац пријаве на
конкурс може се преузети на звачничној интернет презентацији Основног суда у Обреновцу (https: //www.ob.os.sud.rs/).

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

Судијски помоћник, виши судијски
сарадник у звању самостални саветник
Опис послова: Помаже судији у раду, проучава правна
питања у вези са радом судија у појединим предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове
за публиковање, врши самостално или под надзором и по
упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове
по налогу председника суда.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Радно место за административнотехничке послове у судској писарници у
звању референт
Опис послова: Обавља административно-техничке послове у
вези са обрадом и поступањем 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 судија, врши пријем поште и контролише да
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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, даје обавештења странкама, разводи враћене
доставнице, обавља и друге послове по налогу управитеља
писарнице.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен) друштвеног,
природног или техничког смера; најмање две године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Радно место за финансијско пословање у
звању референт
Опис послова: Врши обрачун плате, обрачун накнаде и
других личних примања судија и судског особља у складу са важећим нормативним актима, врши обрачун пореза
и доприноса и обустава од плата судија и судског особља,
саставља исплатне листе, саставља обрасце за статистику
о личним примањима и стара се о благовременој достави
истих Републичком заводу за статистику, саставља образац
за пензијско-инвалидско осигурање о часовима рада и личним примањима судија и судског особља за пословну годину,
подиже новац за готовинске исплате са благајне код Управе
за трезор, врши готовинске исплате, пише чекове за подизање новца са текућег рачуна, води благајничке дневнике
бонова за гориво, води картице основних средстава, ситног
инвентара, и дневник потрошног материјала, врши књижење
насталих пословних промена, врши обрачун амортизације и
ревалоризације основних средстава, води дневник и картице
судских такси и новчаних казни, даје извештаје о уплатама
по ПК предметима, проверава исплату судских такси, обавља
и друге послове по налогу шефа рачуноводства суда и председника суда.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен) економске
струке; најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад
на овом радном месту.

Записничар у звању референта
3 извршиоца

Опис послова: По годишњем распореду послова обавља све
административне послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, док је предметима задужено веће односно тај судија и уводи у АВП програм податке
о поступању и о кретању предмета, пише записнике, врши
унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши
препис текстова и рукописа, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа откуцане текстове и поступа са њима у складу са Судским пословником и са доставним
наредбама судије, стара се о чувању ипреносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и о
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног
материјала, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу судије, председника или секретара суда.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен) друштвеног,
природног или техничког смера; најмање две године радног
искуства у струци; положен испит за дактилографа I-а класе
или I-б класе; положен државни стручни испит и потребне
компетенције за рад на овом радном месту.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције, посебне
функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција: Свим
кандидатима који учествују у изборном поступку за попуну свих
радних места прво се проверавају опште функционалне компетенције и то: организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста). Провера путем писаног теста се обавља тестом у папирној форми са
питањима затвореног типа који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора. Тест од 12 питања
сачињава Комисија методом случајног избора из базе питања
затвореног типа. База питања се објављује на интернет презентацији суда. Решавање теста траје 30 (тридесет) минута-дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару).
Провера решавањем задатака практичним радом на рачунару
врши се тестом који се састоји из 3 задатака а који сачињава
Комисија методом случајног избора из базе задатака затвореног типа објављене на интернет презентацији суда. Решавање
задатака траје 30 (тридесет) минута. Пословна комуникација
(провера ће се вршити писаном симулацијом). Провера писменом симулацијом захтева да се у писменом облику да предлог
решења одређеног задатка које је типично за обављање послова на радном месту. Комисија сачињава задатак од 5 питања
методом случајног избора из базе питања затвореног типа која
је објављена на интернет презентацији суда. Провера се обавља
у папирној форми и траје 30 (тридесет) минута.

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 тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа одлучити да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере, односно да ли увидом у достављени доказ може или не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је
неопходан за обављање послова на радном месту. Уколико
комисија прихвати приложени доказ, поседовање ове компетенције се не проверава и кандидат добија 3 бода. Информација о материјалима и база питања и задатака за припрему
кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Привредног суда у
Крагујевцу https: //kg.pr.sud.rs/.
Провера посебних функционалних компетенција: Након
сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место судијски помоћник-виши судијски
сарадник у звању самостални саветник:
- Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада: Познавање материјалних и процених прописа релевантних за надлежност суда (провера ће се вршити усменим
путем-разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката (провера ће се вршити усменим
путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - Вештине презентације, вештине управљања поступком ивештине извештавања о предмету - (провера ће се
вршити усменим путем-разговором са кандидатом).
За радно место за административно-техничке послове
у судској писарници у звању референт:
- Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада: административни послови - Израда потврда и уверења
о којима се води службена евиденција (провера ће се вршити
усменим путем-разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у области рада: судска
писарница - Знања и вештине потребне за рад на пословном
софтверу за управљање предметима (провера ће се вршити
усменим путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку и Закон о државним службеницима (провера ће се вршити усменим путем-разговором са
кандидатом).
За радно место записничар у звању референт:
- Посебна функционална компетенција у област рада: административни послови - Познавање канцеларијског пословања
(провера ће се вршити усменим путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у област рада: послови дактилобироа - Положен испит за дактолографа I класе доказује се уверењем, сертификатом који се подноси уз пријаву
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Познавање прописа: Судски пословник, Закон о
општем управном поступку и Закон о државним службеницима (провера ће се вршити усменим путем - разговором са
кандидатом).
За радно место за финансијско пословање у звању
референт:
- Посебна функционална компетенција у област рада: финансијско-материјални послови - Познавање терминологија,
стандарда, метода и процедура из обласи буџетског рачуноводства и извештавања (провера ће се вршити усменим
путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у област рада: административни послови - Познавање метода вођења интерних
књига (провера ће се вршити усменим путем - разговором са
кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Познавање прописа којима се уређују финансијско-материјални послови (провера ће се вршити усменим
путем - разговором са кандидатом).
- Провера посебних функционалних компетенција у форми
разговора са кандидатом подразумева да кандидат у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова на одређеном радном месту за које је
расписан конкурс.
Свим кандидатима који конкуришу на исто радно место
поставља се исти задатак. Време које кандидат има за припрему усменог задатка је 15 (петнаест) минута.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима
и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама,
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Администрација и управа
изградња и задржавање професионалног односа, савесност,
посвећеност и интегритет, и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу упитника.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено). Све наведене компетенције комисија ће проверити у
року од 3 месеца, рачунајући од дана истека рока за пријаву на
оглас по предметном конкурсу.
Место рада: Крагујевац, Слободе бб.
Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено
време.
Општи услови за запослење: да је учесник конкурса
држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене Законом прописане Правилником о унутрашњем
уређењу систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (чл.
45 ст. 1 Закона о државним службеницима).
Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве који
је доступан на интернет страници Привредног у Крагујевцу:
https://kg.pr.sud.rs или у штампаној верзији у управи Привредног суда у Крагујевцу, Трг слободе 3, Крагујевац, канцеларија
бр. 524. Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, уз обавезно навођење ЈМБГ броја, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и
друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак
о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство,
посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима: пријава на
јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно
на адресу Привредног суда у Крагујевцу, Трг слободе 3, 34000
Крагујевац.
Напомена: од 24.01.2022. године адреса суда биће: Привредни суд у Крагујевцу, Слободе бб, Крагујевац.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном
конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној
шифри у року од 3 дана од дана пријема пријаве, на начин
који је у пријави означио за доставу обавештења.
Уз образац пријаве се подносе, у оригиналу или у овереној фотокопији: докази о поседовању опште функционалне
компетенције дигитална писменост уколико кандидат жели да
му ова компетенција буде вреднована на основу поднетог доказа (за сва радна места); доказ о положеном испиту за дактилографа I класе (за радно место записничар).
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, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Привредног суда у Крагујевцу, Слободе бб. Учесници конкурса који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте, односно адресе и бројеве
телефона које су навели у својим обрасцима пријаве.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС,
- уверење да се против лица не води кривични поступак (не
старији од 6 месеци)
- уверење да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),
- потврда да учеснику конкурса није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном односу, у оригиналу или овереној
фотокопији (само они кандидати који су радили у државном
органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема за радно место;
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
правосудном испиту, (за кандидате који конкуришу за радно
мето судијског помоћника);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци у складу са условима за обављање послова радног
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места (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство, за кандидате који конкуришу за сва радна места);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
државном стручном испиту (за кандидате који конкуришу
за радно место за административно техничке послове у судској писарници, радно место записничара и радно место за
финансијско пословање).
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; Образац 1 - изјава у
којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то државни орган учинити уместо њега.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), прописано је 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 изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном/
државном испиту, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање 6 месеци. Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам,
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења узборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са комисијом биће позвани да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
адресу суда наведену у огласу. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење
о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао).
Рок за подношење пријава: износи 15 (петнаест) дана и
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс
оглашен у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем
комисије.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном поступку у
односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на интернет страници Привредног суда у Крагујевцу: https://
kg.pr.sud.rs/. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије именована
решењем Привредног суда у Крагујевцу. 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 Привредног суда у Крагујевцу: https://
kg.pr.sud.rs/, огласној табли у седишту Привредног суда у Крагујевцу и судској јединици у Јагодини, на поратлу е-Управе,
интернет презентације Службе за управљање кадровима,
интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17а

Руководилац групе послова из области
имовинско-правних послова
Опис послова: Обезбеђује израду и непосредно ради на
изради нацрта правно сложених аката из надлежности Одсека, које доноси Општинско веће и Скупштина општине и прати њихово извршење, прати прописе и стара се о примени
закона из ове области, непосредно ради на изради нормативних аката из надлежности Одсека. Води управни поступак у
области имовинско-правних послова у односу на земљиште,
зграде и друге непокретности у јавној својини, води управни
поступак експропријације, административног преноса, споразумног утврђивања накнаде, престанак права коришћења,
води управни поступак расправљања имовинских односа
насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној
својини и повраћај утрина и пашњака селима, ажурира евиденцију о јавној својини Општине, предузећа и установа чији
је оснивач општина, спроводи управне поступке из других
области из надлежности Одсека применом Закона о општем
управном поступку и прописа који уређују области из надлежности овог Одсека.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Пријаве се подносе Привредном суду у Крагујевцу, Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, са назнаком „За јавни конкурс - за
извршилачко радно место” (навести назив радног места за
које се подноси пријава). Напомена: Од 24.01.2022. године
адреса суда биће: Привредни суд у Крагујевцу, Слободе бб,
34000 Крагујевац.

Стручна спрема: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено хуманистичких наука или из научне области
правне науке 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. Додатно знање/
испити: положен државни стручни испит. Радно искуство:
радно искуство у струци од најмање пет година. Посебни
услови: Положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и Интернет).

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају
услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији Привредног суда у Крагујевцу, према шифрама њихове
пријаве.

УСЛОВИ: Општи услови за запослене: 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.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција, конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних
компетенција и на крају обавити интервју са кандидатима.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
пријава са радном биографијом, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или 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, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном испиту, уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, уверење надлежног
суда да кандидат није под истрагом и доказ о општој здравственој способности.

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.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: секретар суда Светлана Миладиновић Павловић, контакт
тел. (до 23.01.2022. године): 034/306-263; административно-технички секретар Тања Стевановић, контакт тел. (до 23.01.2022.
године): 034/306-245. Информација о промени броја телефона
након пресељења суда биће објављена на интернет презентацији Привредног суда у Крагујевцу.
Напомена: 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.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
конкурсна комисија ће у изборном поступку утврђивати стручну
оспособљеност и вештине кандидата који испуњавају услове:
познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, вештина комуникације – усмено.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на конкурс: Општинска управа општине Врњачка Бања,
Крушевачка 17а, 36210 Врњачка Бања, са назнаком „За јавни
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Администрација и управа
конкурс за попуњавање извршилачког радног места – руководилац групе послова из области имовинско-правних послова”.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за
подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања јавног конкурса у листу Националне службе за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛОЗНИЦ А
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Послови издавања локацијских услова,
припреме планских аката и просторног
планирања 2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове по захтевима за издавање
локацијских услова и припрема акте за издавање локацијских
услова. Утврђује предлоге приоритета за планско уређивање
на територији Града, предлоге за измену и стављање ван снаге планске документације, припрема одлуке о изради планова, координира, прати рад и сарађује са носиоцима израде
планова, врши оглашавање и спровођење процедуре јавног
увида и припрема извештаје о јавном увиду, достављање на
стручну контролу, сарађује и по потреби учествује у раду
Комисије за планове, води евиденцију планских докумената и доставља односно контролише обавезу достављања
планских докумената другим органима и организацијама,
припрема информацију о локацији, проверава испуњеност
формалних услова за поступање по поднетим захтевима,
одбацује захтеве, прибавља податке државног премера и
катастра, прибавља услове за пројектовање и прикључење
на инфраструктурну мрежу, остварује сарадњу и размену
документације са регистратором и запосленим на пословима
информисања о процедурама у Одељењу, обавља и све друге послове обједињене процедуре до захтева за грађевинску
дозволу, решава по захтевима за парцелацију и препарцелацију, врши послове озакоњења-утврђивање намене, послови
из области животне средине, а у вези доношења планских
аката, учествује у изради информација и извештаја из свог
делокруга рада и друге послове из Регистра административних поступака по налогу шефа Одсека – помоћника начелника и начелника Одељења.
Стручна спрема: високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (архитектонске, грађевинске или
планерске струке), 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 дипл. инж. архитектуре, дипл.грађевински
инжењер или дипл.просторни планер 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 огласа, провером
знања из Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
број 72/2009- испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон,
9/2020 и 52/2021) и Уредбе о локацијским условима (“Сл.
гласник РС”, број 115/2020)

Службеник

за послове Кабинета градоначелника
Опис послова: даје стручна мишљења градоначелнику,
начелнику Градске управе, начелнику одељења и шефу
одсека о појединим питањима, стара се о законитости и
спровођењу аката градоначелника града, учествује у изради нацрта одлука, решења и закључака које у оквиру својих
овлашћења доноси градоначелник, остварује непосредну
сарадњу са организационим јединицама Градске управе.
Припрема активности у вези са организовањем благовременог и потпуног информисања грађана о раду органа града,
служби, установа и јавнихпредузећа чији је оснивач град,
организовањем конференција за новинаре за потребе градоначелника и других градских функционераљ и одговорних
лица, организовање информисања у ванредним ситуацијама
(поплаве, клизишта, снег, земљотреси и сл.), организовање
медијских кампања и акција градонаљчелника и других органа града, израду аналитичких материјала о јавном информисању, уређивање и издавање публикација од значаја за
град и обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара
у Скупштине града. Врши друге послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе, начелника одељења и
шефа одсека.
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Стручна спрема: високо образовање из научне области
друштвено хуманистичких 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 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 огласа, провером знања
из Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/2016,
113/2017- др. закон, 95/2018 и 114/2021) и Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129//2007, 83/2014 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон).

Администратор

за послове обједињене процедуре
Опис послова: Обавља административно техничке послове
у поступку прикључења објеката на инфраструктуру. Обавља
административно техничке послове по пријави радова, завршетка израде темеља и завршетка објеката у конструктивном
смислу. Врши послове у вези укњижења објеката и доделе
кућног броја. Прикупља податке за поступак обједињене процедуре, републичког завода за статистику, локалне пореске
администрације, службе за катастар непокретности, надлежног министарства и других органа на локалном и републичком
нивоу. У случајевима потребе поступа према опису послова за
издавање решења у складу са чланом 145. Закона. Врши друге послове по налогу начелника Одељења. Води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета (од подношења захтева за локацијске услове
до издавања употребне дозволе), са актима прибављеним и
издатим у обједињеној процедури, ажурира регистар обједињених процедура на нивоу града, омогућава доступност
података о току сваког појединачног предмета, објављује
локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику путем интернета, остварује сарадњу са
централним регистром обједињених процедура, омогућава
преузимање у централну евиденцију свих података, аката
и документације садржаних у регистру Града у роковима и
на начин прописан законом и правилником подноси пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, ако су испуњени законом прописани услови – за
непоступање у законом прописаним роковима, предузима и
друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање регистра, одговоран је за законито, систематично и
ажурно вођење регистра обједињених процедура, припрема
решења за све објекте који се постављају на јавној површини,
врши и друге послове у складу са законом и подзаконским
актима.
Стручна спрема: високо образовање из научне области
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука
стечено на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање девет
месеци 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 огласа, провером
знања из Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
број 72/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон,
9/2020 и 52/2021) и Уредбе о локацијским условима (“Сл.
гласник РС”, број 115/2020).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 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 кокурс:
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 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).
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.
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.
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. Овај јавни конкурс се
објављује у публикацији „Послови” и на званичној интернет
страници града Лозница www.loznica.rs.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни
суд у Смедереву, Смедерево, Улица омладинска 1.
II Радно место које се попуњава, опис послова и услови и звање:

Административно-технички секретар
Опис послова радног места: обавља административно-техничке послове за председника Суда и за судску управу, води уписнике судске управе, разврстава новопримљене
предмете и распоређује их у складу са Судским пословником
и заводи предмете у одговорајуће уписнике, води евиденције
из делокруга послова председника Суда, контактира са странкама и осталим правосудним и другим државним органима
и припрема контакте за председника Суда, обавља административне и дактилографске послове судске управе и друге
послове по налогу председника Суда.
Услови за рад на радном месту: IV степен средње стручне спреме друштвеног смера, најмање две година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Звање: референт.
Место рада: седиште Прекршајног суда у Смедереву, Смедерево, Улица омладинска 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. 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.
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Администрација и управа / Трговина и услугe
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем-тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити увидом у приложени доказ о знању рада на рачунару или решавањем
задатака практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом
симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обраде текста и табела, табеларне калкулације),
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене
компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција
- Посебна функционална компетенција у области рада админстративни послови (познавање канцеларијског пословања,
познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и
ажурирања података у базама података, израда потврда и
уверења о којима се води службена евиденција и познавање
метода вођења интерних и доставних књига).
- Посебна функционална компетенција у области рада судске
управе (познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда и познавање прописа релевантних за судску управу).
- Посебна функционална компетенција за радно место административно-технички секретар (познавање прописа: Судски
пословник, Закон о прекршајима, Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова наведеног радног места и познавање прописа којима се
уређује употреба печата и штамбиља у државном органу).
Провера посебних функционалних компетенција ће се вршити
писаном симулацијом.
Време за припрему писменог задатка сваке од посебних функционалних компетенција не може бити дуже од 30 минута.
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција врши се провера понашајних
функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих и посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Суда: www.sd.pk.sud.rs.
3. Провера понашајних компетенција: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност
и интегритет. Провера понашајних компетенција вршиће се
упитником.
4. Интервју: Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Датум оглашавања: 05.01.2022. године. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - публикацији „Послови“. Последњи дан рока за подношење пријава је 13.01.2022.
године.
VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се
на обрасцу „Пријава на конкурс у државном органу“, који је
доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Смедереву: www.sd.pk.sud.rs.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се оба-

Бесплатна публикација о запошљавању

вештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на конкурс треба да 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, изјаву о припадности националној мањини (добровољно) и посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана
и подноси се:
- преко поштанске службе на адресу: Прекршајни суд у Смедереву, 11300 Смедерево, Омладинска 1, са назнаком: „За
јавни конкурс“ или
- непосредном предајом пријаве, са назнаком: „За јавни конкурс“, у канцеларији број 98 Прекршајног суда у Смедереву.
VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
- оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
- оригинал или оверена копија уверења о држављанству,
- оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- оригинал или оверена копија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима,
- оригинал или оверена копија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство),
- оригинал или оверена копија потврде да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу,
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од
шест месеци).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у копији која је оверена код јавног бележника. Као доказ се могу приложити и
копије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године, у
основним судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, а уколико су на
страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

конкурсу на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак провере општих, посебних,
понашајних и функционалних компетенција, као и интервју,
спровешће се у просторијама Прекршајног суда у Смедереву,
Омладинска 1. Кандидати ће о датуму и времену провере
бити обавештени на бројеве телефона, адресе или електронске адресе које су навели у пријавама.
X Трајање радног односа и место рада: радни однос се
заснива на неодређено време.
XI Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Јелена Миленковић, секретар Суда, контакт телефон 064/658-11-44.
XII Адреса на коју се подноси попуњени образац
пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом
или се непосредно предаје на адресу: Прекршајни суд у Смедереву, Смедерево, Улица омладинска 1, са назнаком „Јавни
конкурс за попуну извршилачког радног места административно-технички секретар“.
НАПОМЕНЕ: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и веб-страници Прекршајног суда у Смедереву, на порталу е-Управе и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - публикацији „Послови“, са роком
подношења пријава од 8 (осам) дана, који почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене компетенције
искључују се и даљег изборног поступка.
Кандидат без положеног државног стручног испита за рад у
државним органима прима се на рад под условом да тај испит
положи у року од шест месеци. Положен државни испит није
предност за заснивање радног односа. Кандидат који први
пут заснива радни однос у државном органу на неодређено
време подлеже пробном раду који траје шест месеци.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког
порекла или инвалидитета.
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.

Трговина и услуге
PR ”NIBBLE”

34000 Крагујевац
e-mail: office@nibble.rs

Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену копију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је државни службеник нераспоређен.

Монтер телекомуникационе опреме

Одредбама чл. 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 којим се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

УСЛОВИ: III-IV ниво квалификације, монтер или техничар било
које техничке струке; радно искуство није неопходно; возачка дозвола Б категорије. Први уговор на три месеца, касније
постоји могућност запослења и за стално. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на
e-mail: office@nibble.rs. Рок за пријаву 27.01.2022. године.

Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Прекршајни суд у Смедереву 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 обрасца
пријаве на конкурс за радно место којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом биће позвани да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно
који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу суда.
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

на одређено време 3 месеца

DANUBE 8083

21000 Нови Сад
Мише Димитријевића 75
e-mail: srdjankorac2@gmai.com

Технолог
УСЛОВИ: основна информатичка обука, знање енглеског
језика - средњи ниво. Теренски рад, рад ван просторија
послодавца, обезбеђен превоз и смештај.

Козметичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС - козметичар, знање енглеског језика - почетини ниво. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Опис посла:
козметичар - маникир, естетски педикир и третмани лица.

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани правник / мастер правник; основна информатичка обука, знање енглеског
језика - почетни ниво. Обезбеђен превоз.

Књиговођа
УСЛОВИ: основна информатичка обука, знање енглеског
језика. Обезбеђен превоз.
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Правни референт
УСЛОВИ: дипломирани правник / мастер правник. Опис посла: припрема уговора, заступања предузећа, послови везани
за регистрацију у судском регистру. Обезбеђен превоз.

Економиста
УСЛОВИ: основна информатичка обука, знање енглеског
језика - средњи ниво. Опис посла: проучавање трошкова и
учинка производње, расподеле и потрошње роба и услуга.
Обезбеђен превоз.

Пословно-технички секретар
УСЛОВИ: основна информатичка обука, енглески језик почетни ниво. Обезбеђен превоз.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон: 064/1385134. Пријаве кандидата на e-mail: srdjankorac2@gmail.com.

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

Собарица

за рад у хотелу на Златибору, на одређено
време од три месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.
Задаци обухватају: одржавање уредности сектора домаћинства, организовање и одржавање средстава за рад, решавање рекламација гостију, познавање хотела и хотелских
садржаја и услуга. Потребно је показати позитиван став
и добре комуникационе вештине. Биографије слати на:
recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати
који уђу у ужи круг селекције.

Помоћни радник на пословима
одржавања

за рад у хотелу на Златибору, на одређено
време од три месеца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, електро или машинске струке
Опис посла: учествује у извођењу радова на одржавању
опреме у објекту. Откључавање и закључавање соба за потребе извођача радова. Благовремено отклањање кварова
у хотелу, првенствено у собама, конференцијским салама
и ресторанима. Евидентирање уласка и изласка извођача
радова у собе за које је задужен. Контрола и попис уграђене
опреме у собама за које је задужен. Евидентирање свих евентуалних оштећења уграђене опреме у собама. Свакодневно подношење извештаја на крају дана о стању у собама,
менаџеру или супервизору одржавања. Одговара за редовно
и квалитетно одржавање инсталација и опреме. Одржавање
соба за које је задужен у чистом и уредном стању. Обавезан је да се придржава мера заштите на раду и заштите од
пожара. Дужан је да се придржава процедура, општих аката
и стандарда хотела; да претпостављеног обавести о запаженим недостацима и неадекватном употребном стању опреме
или инсталација које могу бити опасне по живот; да помаже
осталим радницима из сектора одржавања када за тим има
потребе. Обавља и остале послове по налогу непосредног
руководиоца. Опште дужности: да се на посао јавља на време и у одговарајућој униформи; да у потпуности разуме и придржава се хотелских правила и процедура, као и правила о
противпожарној заштити, хигијени, здрављу и безбедности;
да обавља све друге разумно прописане и делегиране дужности и обавезе; да поштује обавезу чувања пословне тајне
и да поверљиве податке и информације везане за делокруг
свог рада не дели са другим одељењима нити трећим лицима, без изричитог одобрења претпостављеног; да одржава
добре колегијалне односе у свом и свим другим одељењима;
да присуствује свим састанцима и обукама на које је позван
или упућен; да адекватно одговори на било какву промену у
компанији; да спроводи промене у функционисању одељења
у складу са променама у хотелу; да у сваком тренутку показује
позитивну енергију и самоконтролу; да у потпуности познаје
део оперативног приручника који се односи на његов делокруг рада и да га предлаже унапређења у складу са стандардима; да увек пружа професионалну услугу и да се љубазно
опходи; да константно проналази боље начине за извршавање обавеза; да учествује у заштити животне средине и/или
социјалним питањима учествујући у одговорном пословању
хотела и активностима одељења; да демонстрира интегритет у свакодневним активностима; да конструктивно решава
конфликте; да, кад год је могуће, предузме посебне кораке
у циљу превазилажења очекивања гостију; да у потпуности
разуме и придржава се хотелских правила и процедура; да
одржава висок ниво личне хигијене и изгледа; да поштује
правила дискреције у вези са гостима и посетиоцима хотела.
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„RED CAT“ DOO

унапређени информациони систем за правовремено прикупљање, анализирање и ширење информација. Омогућава
приступ информацијама и новим технологијама. Учествује
у реализацији пројеката и студија из домена рада Одсека и
Центра. Израђује стандардне оперативне процедуре и писане
водиче из области рада Одсека и Центра, оцењује резултат,
пружа повратне информације и подршку интерним и екстерним субјектима из домена рада Одсека и Центра. Обавља и
друге послове из делокруга рада Одсека и Центра по налогу
шефа Одсека и начелника Центра.

11030 Београд, Железничка бб.
Грделица
тел. 060/6348-001
e-mail: tavcar.mitja1975@gmail.com

Заменик директора продаје
на одређено време

УСЛОВИ: пожељно радно искуство до 36 месеци; VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани/мастер економије; пожељно
знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика - средњи ниво; потврда да лице није осуђивано. Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Контакт са послодавцем можете остварити позивом на: 060/6348-001 и/или
слањем радне биографије на: tavcar.mitja1975@gmail.com.

ТИС „МИТРОВИЋ“ ДОО
19000 Зајечар, Љубнички пут бб.

Трговац

за рад у Нишу
8 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељно радно искуство.
Телефон за контакт: 063/1140-439.

“KLADOMOX PLUS” DOO
24104 Келебија, Суботица
Едварда Кардеља 200
тел. 063/568-534

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по прописима којима се уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана специјализације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и завршена специјализација из одређених грана
специјализације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит, лиценца, специјалистички
испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд,
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - доктор медицине
специјалиста у клиничко-биохемијској, хематолошкој дијагностици и имунолошкој дијагностици“. 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“ Националне службе за запошљавање, на интернет
страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут”.

Лабораторијски техничар у дијагностици

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; пожељно радно
искуство. Заинтересовани кандидати треба да се јављају на
горе наведени телефон. Оглас остаје отворен до 26.01.2022.
године.

“ФУЛ” ДОО
32000 Чачак
e-mail: br.kragujevac@gmail.com

Оператер у кладионици

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: III-IV ниво квалификације, без обзира на занимање;
радно искуство није неопходно; место рада Крагујевац.
Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да
доставе послодавцу на e-mail: br.kragujevac@gmail.com. Рок за
пријаву 28.01.2022.

у Одсеку за молекуларну микробиологију у
Центру за микробиологију
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: Изводи анализе молекуларне микробиолошке дијагностике. Припрема реагенсе, подлоге
и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи процедуре
контроле квалитета у области молекуларне микробиолошке
дијагностике. Води документацију о извршеним анализама.
Одржава лабораторијску опрему. Узима и припрема узорке
за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке анализе. Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала,
у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више
нивоа здравствене заштите. Одржава изолате и референтне
културе микроорганизама. Врши издавање резултата. Спроводи стандард добре лабораторијске праксе, примену система квалитета. Врши проверу контролних тестова и контролу
резултата под надзором одговорне особе. Учествује у обуци
и тренингу лабораторијског особља. Обавља и друге послове
из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, знање
рада на рачунару.

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

Доктор медицине специјалиста у
клиничко-биохемијској, хематолошкој
дијагностици и имунолошкој
дијагностици
у Одсеку за микологију и паразитологију у
Центру за микробиологију

Опис послова и радних задатака: Обавља послове доктора
медицине специјалисте у имунолошкој дијагностици у Одсеку и Центру. Учествује у изради стандардних оперативних
процедура из области дијагностике која се ради у Одсеку и
Центру. Учествује у имунолошким и молекуларним испитивањима различитих клиничких материјала и узорака у Одсеку и Центру у циљу дијагностике обољења и интерпретације
резултата. Учествује у унапређењу квалитета здравствене
заштите. Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; учествује у процесима
интерне контроле квалитета у Одсеку и Центру и екстерним
контролама квалитетета од стране међународних организација; примењује актуелне стандарде система квалитета и опрему нове генерације. Учествује у процесима јавних
набавки медицинских средстава за потребе Одсека и Центра;
учествује у креирању извештаја према захтевима интерних и
екстерних субјеката. Учествује у континуираној едукацији и
обуци лабораторијског особља из области система квалитета. Учествује у активностима стручног усавршавања. Користи

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд,
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - лабораторијски техничар у дијагностици (молекуларна микробиологија)“. 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”.

Референт за правне, кадровске
и административне послове

у Одељењу за правне послове у Служби
за правне, финансијско-рачуноводствене,
техничке и помоћне послове, на одређено
време до 24 месеца, због повећаног обима
посла
Опис послова и радних задатака: Одговоран је за заштиту
архивске грађе и документарног материјала и поступање са
архивском грађом и документарним материјалом у складу са
законом којим се уређује архивска грађа и другим прописима.
Спроводи мере заштите архивске грађе прописане законом
и другим прописом, као и општим актима Института. Врши
контролу приступа архивском депоу и руковања архивском
грађом и документарним материјалом. Води евиденцију
о уласку других запослених Института у архивски депо. По
одобрењу непосредног руководиоца, уступа предмете на
коришћење другим запосленима Института и води евиденцију о уступању предмета на коришћење другим запосленима Института. Врши свакодневну контролу температуре и
релативне влажности у архивском депоу. Врши редовну контролу чистоће, појаве микроорганизама и других оштећења
архивске грађе и документарног материјала, као и проверу
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инсталација. Организује чишћење, дезинсекцију и дератизацију простора архивског депоа. На основу достављених
података од организационих јединица Института и других
запослених, води архивску књигу. Доставља препис архивске
књиге Државном архиву Србије, у складу са законом. Учествује у одабиру архивске грађе и издвајању ради уништења
безвредног документарног материјала којем је истекао рок
чувања. Врши стручну обраду (евидентирање, означавање,
класификовање, датирање и архивирање) архивске грађе и
документарног материјала, у складу са посебним прописима и
општим актима Института. Пакује архивску грађу у заштитне
омоте и уноси податке на њих. Стара се о архивској грађи и
документарном материјалу у електронском облику у складу
са посебним прописима и општим актима Института. Спроводи мере које решењем наложи Државни архив Србије. Обавештава Државни архив Србије о свим променама од значаја
за архивску грађу у роковима утврђеним законом. Предлаже
стандардне оперативне процедуре за поступање и манипулацију архивском грађом и документарним материјалом.
Сарађује са запосленима у писарници Института у вези са
архивском грађом и документарним материјалом. Учествује у
предаји архивске грађе Државном архиву Србије. Стручно се
оспосбљава и усавршава у управљању документима. Обавља
и друге послове из делокруга рада одељења по налогу руководилаца Одељења и Службе.

- оперативних система, корисничких апликација, система
за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса електронске поште, интранета, интернета, система заштите
и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса
и сервиса и израда резервних копија података. Учествује у
пословима израде интернет презентације Института. Учествује у пословима везаним за едукацију здравствених радника и сарадника у области здравствене информатике. Пружа
стручну помоћ заводима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Института из области
здравствене статистике и информатике. Обавља послове
руковања видео/аудио техником приликом презентација и сл.
Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу
шефа Одељења или начелника Центра. Резултате свога рада
предаје у облику извештаја.

УСЛОВИ: средње образовање; организационе способности.

Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - администратор информационих система и технологија“. 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“.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд,
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - референт за правне,
кадровске и административне послове”. 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”.

Здравствени сарадник у биохемијској
лабораторији

у Одсеку за молекуларну микробиологију у
Центру за микробиологију
Опис послова и радних задатака: врши узорковање и
хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији,
као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања.
Контролише биолошки материјал узет/донет за рад. Припрема реагенаса потребних за рад. Израђује стручне анализе, извештаје и мишљења. Унапређује квалитет вршења
хемијских и биохемијских анализа. Учествује у процесу биохемијске изолације нуклеинских киселина микробиолошких
патогена аутоматским и мануелним методама. Припрема реагенсе за процес амплификације нуклеинских киселина микробиолошких патогена. Врши анализу изолованих бактеријских
нуклеинских киселина електрофоретским методама. Спроводи унутрашњу контролу рада. Обавља и друге послове из
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, знање рада на рачунару. Пријаве и CV слати на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За
конкурс - здравствени сарадник у биохемијској лабораторији
(молекуларна микробиологија)“. 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”.

Администратор информационих система
и технологија
у Одељењу за пројектовање, развој и
администрирање информационих система
Центра за информатику и биостатистику у
здравству

Опис послова и радних задатака: У сарадњи са руководиоцем
одељења поставља и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза. Поставља и
одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса
- оперативних система, система за обезбеђивање информационо-комуникационих сервиса електронске поште, интранета, интернета и других. Поставља и одржава интегрисани
систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних
копија података. Учествује у изради пројектне документације.
Тeстира програмске целине по процесима; подешава и прати
параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
рачунарске и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних
станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања
узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, 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;
знање рада на рачунару; знање енглеског језика.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
37220 Брус

Доктор медицине специјалиста / доктор
медицине у хитној медицинској помоћи
у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва са ХМП, кућним лечењем,
поливалентном и стационаром, у Одељењу
хитне медицинске помоћи

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. Додатна
знања / испити / радно искуство: за доктора медицине специјалисту - стручни испит, лиценца, специјалистички испит,
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; за доктора медицине у хитној медицинској
помоћи - стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас достављају: кратку
биографију са фотокопијом докумената о испуњености услова, у зависности од тражених услова за радно место; доказ
о завршеном образовању, доказ о стручном испиту, доказ
о специјалистичком испиту за специјалисту, лиценцу, доказ
о радном искуству (фотокопије уговора о стручном усавршавању - обављању приправничког стажа или фотокопију
уговора о раду или потврду послодавца о стеченом радном
искуству). Документа којима се доказује испуњеност услова
са кратком биографијом доставити лично или поштом на
адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I 9, Брус, са назнаком „Пријава по огласу за заснивање радног односа на
одређено време за радно место доктора медицине специјалисту / доктора медицине у хитној медицинској помоћи”,
најкасније у року од 8 дана, рачунајући од наредног дана од
дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Достављена документација се не враћа. Одлука
о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома
здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине

на одређено време до повратка радника са
боловања
Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из домена опште медицине лицима која се јаве на преглед. Даје
мишљење у вези здравственог стања пацијената, учествује
у предузимању мера превентивне делатности. Одговара за
благовремен пријем и преглед пацијената. Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи кућно лечење и упућује
пацијенте на стационарно лечење, обавља саветодавни рад.
Ради на здравственом васпитању и подизању здравствене

културе пацијената, стара се за уредно вођење медицинске
документације. Води рачуна о потрошњи, односно прописаној терапији. Обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) и
положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
извод из МК рођених (не старије од шест месеци) или оверену фотокопију. Кандидати који су радили у струци дужни
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да
доставе лекарско уверење, уверење о држављанству и уверење надлежног суда да се против њих не води кривични
поступак. Пријаву са документацијом доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88
тел. 017/669-195

Лабораторијски техничар

на одређено време до 31.03.2022. године, за
рад у лабораторији у ДЗ Прешево
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме. Кандидати поред
доказа о испуњавању општих услова (извода из матичне
књиге рођених, држављанства и уверења НСЗ), треба да
доставе и доказе о испуњавању посебних услова: оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (струковни
лабораторијски техничар, медицинска школа) или факултету (образовни профил медицински лаборант техничар), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
лабораторијског техничара, оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара; доказ о радном стажу од најмање 1 године, уверење
да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), лекарско уверење о општој 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, провера практичних
знања, способности и вештина на основу којих ће се кандидати рангирати), о чему ће исти бити обавештен телефонским
путем. Достављање горе наведене документације је до 14
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 у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4
тел. 019/544-196

Виша гинеколошко-акушерска сестра

на Одељењу гинекологије и акушерства, на
одређено време до повратка привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у
Здравственом центру Неготин и то: високо/више образовање
здравствене струке из области гинекологије стечено на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) у
обиму од најмање 180 ЕСПБ, 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; најмање шест месеци радног или волонтерског искуства у наведеном звању у здравственој установи. Као доказе
о испуњености услова, уз пријаву приложити: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу); фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
уверење о држављанству РС; кандидати доказују радно искуство потврдом о радном односу, уверењем, фотокопијом радне
књижице и сл., односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом од стране надлежне службе. Рок за подношење

05.01.2022. | Број 967-968 |

17

Медицина
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Служба за правне, кадровске и опште послове Здравственог
центра Неготин. У случају већег броја пријављених кандидата,
може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора,
ради добијања додатних информација које могу бити битне за
доношење одлуке о избору. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Здравственог центра Неготин, на адреси:
www.zcnegotin.rs. 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. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти, лично, у Управу Здравственог центра Неготин или поштом на горе неведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на
одређено време - виша гинеколошко-акушерска сестра/техничар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 019/544-196.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Неготин.

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

Струковни - виши медицински техничар
општег смера

више или високо образовaње, за потребе
Центра за неурохирургију, на одређено време
до повратка запосленог са дужег одсуства,
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, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној
копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора или решење о упису у комору за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетско-клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

Национална служба
за запошљавање

18

| Број 967-968 | 05.01.2022.

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

Струковни - виши медицински техничар
општег смера
више или високо образовaње, за потребе
Ургентног центра, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17,
95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозвола за рад
- лиценца коју је издала надлежна комора или решење о упису у комору за радно место. Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у року наведеном у одлуци
о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на
сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или
путем поште на горе наведену 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)“.

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

Оглас објављен 08.12.2021. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место струковног/
вишег медицинског техничара општег смера за потребе
Ургентног центра, на одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Администратор базе података

на одређено време, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте,
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и овереним фотокопијама докумената којима доказују да
испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује
стручна спрема, фотокопија возачке дозволе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09),
достављају у затвореној коверти, поштом на горенаведену
адресу или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ Владимирци, са назнаком „Пријава за конкурс“. Одлука о избору
кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће
бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање, као последњег дана

рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Дому здравља
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се
наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са
назнаком датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен 8 дана од
дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

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

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

у Служби за ЗЗ одраслих становника, пробни
рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: успоставља први контакт са пацијентом, врши
пријем и тријажу пацијената по степену хитности и реду
доласка; заказује психијатријске прегледе; води прописану
медицинску документацију о свом раду, раду специјалиста и
здравствених сарадника; одговоран је за чување медицинске
документације и евиденције о раду службе; учествује у раду
стручног тима на нивоу одељења; обавља и друге послове из
своје струке по налогу одговорне медицинске сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
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.

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.

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време рада,
стара се и одговорна је за уредност радног места, одговорна је за потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала, стерилизацију инструмената, материјала, дезинфекцију и
хигијену, помаже доктору код систематских прегледа, одлази у школе и заказује исте, учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног рада са доктором, одговорна
је за уредно вођење медицинске документације, учествује у
тимском раду са стоматологом, задужена је за све инструменте у ординацији о којима води рачуна заједно са доктором,
врши требовање потребног материјала и лекова, има обезбеђену антишок терапију, стара се о благовременој замени
мантила и осталог веша, врши први контакт са пацијентима,
врши медицинску тријажу по реду хитности, отвара нове зубне картоне, свакодневно врши дневне евиденције и факту-
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рисање стоматолошких здравствених услуга, учествује у припреми извештаја о раду, одговорна је за правилно одлагање
отпада, сарађује са одговорним зубним техничарем и осталим
зубним техничарима, ради и остале послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца, за свој посао
одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању стоматолошка сестра – техничар; 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.

Виши зубни техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: израђује стоматолошка протетска помагала,
по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије; прилагођава, сервисира и
поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и
пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте
доктора стоматологије; планира, организује и надзире рад
зубних техничара; у оквиру стручних послова по налогу зубног лекара специјалисте са одељења стоматолошке протетике и ортодонције и одговорног техничара зубног техничког
лабораторијума одређује најкомпликованије случајеве у складу са својом стручном оспособљеношћу и искуством, бави се
пословима и радним задацима описаним код описа послова
зубног техничара, ради остале послове из своје струке по
налогу непосредног руководиоца, одговоран је за заштиту
на раду у својој служби, одговорна је за потрошњу и залихе
лекова и санитетског материјала, за свој рад одговоран је
одговорном зубном техничару, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање стоматолошке струке: на основним студијама првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, смер зубни техничар-протетичар; на основним
студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
смер зубни техничар-протетичар; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковоног зубног 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.

Виша стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време рада,
одговорна је за уредно вођење медицинске документације,
врши локалну апликацију лека по налогу доктора, ради све
стручне послове по налогу доктора, у сарадњи са доктором
ради требовање потребног материјала, има обезбеђену антишок терапију, одговорна је за потрошњу и залихе лекова и
санитетског материјала, непосредно сарађује са одговорним
зубним техничарима, ради на оспособљавању медицинских
сестара приправника, учествује у организацији и спровођењу
здравствено-васпитног рада са доктором, учествује у тимском
раду са доктором, у сарадњи са начелником службе и осталим одговорним организује стручна предавања, ради и друге
послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и
начелника службе којима је одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање стоматолошке струке: 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.

Доктор медицине изабрани лекар за
одрасле
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

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
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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, криотерапија, процењује равнотежу у
свим положајима (квалитет, реакција равнотеже), врши процену стања и развоја моторике, користи специјалне тестове
намењене посебним патолошким стањима, скупинама, итд.,
прави адекватан терапијски програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом лечења, контролише стање пацијента и свој
програм уз допуну и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање пацијента и за оцену радне способности, води
стручну документацију о пацијенту, обавља административне
послове у свом домену рада, фактурише здравствене услуге
које пружа, обавља и друге послове из домена своје струке
по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран
је одговорном физиотерапеуту, непосредном руководиоцу и
начелнику службе.
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.

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води неопходну медицинску документацију
и евиденцију у Служби, врши снимања у радиографији и
мамографији, припрема контрастна средства и растворе
неопходне за рад, припрема пацијента, опрему и средства
за дијагностичке и УЗ прегледе, помаже лекару радиологу
код свих радиоскопских и радиографских прегледа где је то
потребно, одговоран је за употребу заштитних средстава при
раду у зони јонизујућег зрачења, стара се о редовном одржавању апарата у Ро и УЗ кабинету, фактурише пружене здравствене услуге, ради и остале послове из своје струке по налогу одговорног радиолошког техничара, и начелника службе
којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на основним студијама првог степена (струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког
техничара; познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење); потврда о радној способности
за рад у зони јонизујућег зрачења. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Зубни техничар

пробни рад 3 месеца
Опис послова: израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора стоматологије,
о чему води прописану медицинску документацију; припрема
лабораторију за зубну технику за рад; сарађује са доктором
стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде;
репарише протетску надокнаду; израђује све врсте зубно-техничких помагала према стручној методологији и технологији
посла за ове врсте зубно-техничких помагала, прима отиске
од лекара и према радном налогу врши израду фиксних и
покретних протетских надокнада, израђује све врсте ортодонтских апарата, врши потребну репаратуру протетских
надокнада и ортодонтских апарата, запослени на овим пословима посебно је одговоран за рационално коришћење потрошног материјала према нормативима и стандардима и за
савесно и одговорно руковање племенитим металима, обавезан је да примењује све хигијенско-техничке и заштитне мере
и да има одговоран однос према средствима за рад и према
погонској енергији (плин, струја и сл.), која представља посебан извор опасности, дужан је да правилно поступа са повереним средствима и материјалима у складу са прописаним
упутствима и мерама, обавља све остале послове из домена
своје струке, за свој рад одговоран је одговорном зубном техничару, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: средња зуботехничка школа; средње образовање;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању зубног 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.

Социјални радник у заштити менталног
здравља
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: узима социјалну анамнезу и обавља саветодавни рад са пацијентом, ради на детекцији и решавању
социјалних проблема пацијента, обавља индивидуални и
групни социотерапијски третман, учествује у саветодавном
раду са породицом пацијента, прати изречене мере обавезног психијатријског лечења на слободи за сваког конкретног пацијента у сарадњи са надлежним лекаром, сарађује
са службама социјалне заштите и другим институцијама –
интервенише преко надлежног органа старатељства, домова
за стара лица, психијатријских, хуманитарних и других установа као и организација и фирми, обавља здравствено-васпитни рад према плану рада службе, фактурише здравствене
услуге које пружа и води прописану документацију о свом
раду, обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад, ради на детекцији и решавању материјалних
и социјалних проблема пацијената и активацији пружања
социјалне подршке, обавља разговор кроз информативни и
саветодавни интервју у установи, узима социјалну анамнезу,
успоставља дијагнозу и даје прогнозу за превазилажење проблема, обавља индивидуалан и групни социотерапијски третман пацијената, сарађује терапијски са породицом пацијента,
интервенише преко надлежног органа старатељства, домова
за стара лица, психијатријских, хуманитарних и других установа, као и радних организација и фирми, учествује у тимској
обради пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа,
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обавља здравствено-васпитни рад према плану рада службе,
ради у комисијама и на посебном програму у складу са законом, обавља и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран
за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање из области социјалног рада: на
студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, више образовање у трајању од две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно
искуство на тим пословима до дана ступања на снагу ове
уредбе; стручни испит, у складу са законом; познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију возачке дозволе 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације
на одређено време до 3 месеца

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

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши радиолошки техничар

на одређено време због повећаног обима
посла
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном вишом медицинском школом,
виши радиолошки техничар у одсеку за рендген дијагностику.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: више образовање – струковно медицински
радиолог, стручни испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност
без ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре
пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор ради прибављања додатних релевантних података за
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доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам)
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави
или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
на инфективним одељењима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање у трајању од четири године: медицинска школа, медицинска сестра - техничар,
стручни испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом, медицинска
сестра - техничар на инфективним одељењима.

Помоћни кувар

у Одсеку за припрему и дистрибуцију хране
УСЛОВИ: средње образовање, кувар са завршеном средњом
школом - III степен, најмање 1 година радног искуства. Опис
послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за
радно место помоћни кувар.

Спремач / спремачица просторија

у којима се пружају здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном
основном школом.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору (за медицинску сестру - техничара), фотокопију радне књижице уколико кандидат има
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству,
копију / очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење
којим се доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је
да достави кандидат који буде изабран, пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује одељење за кадровске
и административне послове Опште болнице Петровац на
Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним
ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави,
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично
у правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата. Текст јавног огласа
се објављује на интернет страници Министарства здравља,
огласној табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује
чип), биографију са адресом и контакт телефоном. Пожељно је
претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Наведена документа
не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној основној школи - II степен стручне спреме (са просечном оценом), доказ о радном
искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом
и контакт телефоном; пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: 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.

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

Доктор медицине

за потребе Одсека за образовну делатност и
едукацију запослених
УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању
доктора медицине; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару; познавање најмање једног светског језика;
лиценца; просек студирања изнад 8,00; предвиђен пробни
рад у трајању до шест месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о
волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их
кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, Одељење
ендокринологије, на одређено време по
основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме педијатријског или општег
смера; положен стручни испит; најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању; лиценца; предвиђен пробни
рад у трајању од шест месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену
адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

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

Медицинска сестра - техничар

Доктор медицине

на осталим болничким одељењима
5 извршилаца

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
(са просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне

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

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за кућно лечење и
здравствену негу, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни
услови: средње образовање из области медицине: IV степен
стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера;
положен стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је кандидат активни возач;
биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас број 14/21“. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Виши санитарни техничар / санитарноеколошки инжењер
у Центру за контролу и превенцију болести,
на одређено време због повећаног обима
послова, у трајању до 24 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит; познавање рада на рачунару;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању вишег
санитарног техничара, односно санитарно-еколошког инжењера; возачка дозвола за Б категорију. Као доказе о испуњености
ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих
докумената: пријаву на оглас са личном и радном биографијом,
бројем телефона, адресом и имејл-адресом; фотокопију дипломе/уверења о завршеној вишој медицинској школи, VI степен
стучне спреме; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопију уверења о личним подацима из матичне
евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
фотокопију возачке дозволе за Б категорију.

Чистачица

у Служби за правне и економско-финансијске
послове, на одређено време због повећаног
обима послова, у трајању до 24 месеца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа: завршена основна
школа, I или II степен стручне спреме. Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом,
бројем телефона, адресом и имејл-адресом; фотокопију
дипломе/уверења о завршеном основном образовању, I или
II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Оглас биће објављен и
на званичној веб-страници Завода за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и на веб-страници Министарства здравља
Републике Србије. Пријаве на оглас доставити поштом или
лично на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, 12000
Пожаревац, Улица Јована Шербановића 14, Одсек за опште,
правне и техничке послове, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____ (навести назив
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радног места)”. Пријава се може поднети сваког радног дана
од 07.00 до 15.00 часова. Обавезно навести име и презиме.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуном и неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о
резултатима огласа. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. Одлуку о избору кандидата који
ће бити примљени у радни однос на одређено време доноси
директор и биће објављена на сајту Завода за јавно здравље
Пожаревац. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за
опште, правне и техничке послове Завода за јавно здравље
Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
“ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања
Насеље Озрен бб.

Медицинска сестра – техничар општег
смера

на одређено време ради замене радника на
боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена
средња медицинска школа - општи смер; положен стручни
испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о
упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу “Послови”. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/830-927. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за сестру“ или
лично у просторијама болнице.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слободе бб.
тел. 034/6312-306

Оглас објављен 08.12.2021. године у публикацији
„Послови”, за радно место специјалисте педијатрије у
Служби за хитну медицинску помоћ Крагујевац, поништава
се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до 6 месеци
3 извршиоца
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; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце;
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу. У пријави на оглас, поред
осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Оглас”, у року од 8
дана од дана објављивања огласа код Националне службе
запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БОГАТИЋ
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци, или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање функције директора. Посебни услови: високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник, најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат треба
да поднесе и програм рада за мандатни период на који се
врши избор. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом се неће разматрати.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Старца Вујадина 68
тел. 026/4621-645

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да је стекло високо образовање на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука; да има најмање пет година радног искуства у струци, да није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад
у установи социјалне заштите или за кривично дело које га
чини неподобним за вршење функције; да није под истрагом;
знање рада на рачунару, знање страног језика, да поседује
организационе вештине, комуникационе вештине, менаџерске вештине, вештине презентације. Кандидат уз прописану
конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни
период на који се врши избор.
ОСТАЛО: Прописана документација: пријава на конкурс
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених или оверена копија извода, уверење о држављанству
Републике Србије или оверена копија уверења, доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), потврда о
радном искуству у струци у трајању од најмање пет година укупно, уверење МУП-а да према подацима из казнене
евиденције није осуђиван; уверење да није под истрагом,
да против њега није подигнута оптужница, односно да се
против њега не води поступак за дела која се гони по службеној дужности, програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова кандидати подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу:
Дом за смештај старих лица Смедерево, 11300 Смедерево,
Старца Вујадина 68, са назнаком „Конкурс за директора не отварати“.

ДОМ „АВАЛСКА ОАЗА”
11000 Београд, Јарослава Черног 13

Неговатељ

у дому за стара лица
2 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт
телефон: 064/402-67-22. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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Индустрија и грађевинарство
ГАС ЛИДЕР

Врчин, Београдска 132б
тел. 011/8055-803
e-mail: administracija@gaslider.rs
darko@gaslider.rs

Административни радник у магацину

особа са инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад на рачунару
(основни ниво).

Возач

особа са инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије.

Магационер

особа са инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељна возачка дозвола Б категорије, пожељна лиценца за управљање
виљушкаром.

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

Б Е О Г РА Д
ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Директор

другог степена коjе комбинуjу целине и одговараjуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
у ком случају мора имати завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студиjама у траjању
од наjмање четири године, по прописима коjи 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 ниjе осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању од наjмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаjа и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкциjу; 4) непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
5) држављанство Републике Србиjе; 6) да зна српски jезик и
jезик на коjем остваруjе образовно-васпитни рад; 7) да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
8) наjмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговараjућег образовања; 9) положен испит за директора установе (кандидат који
не поседује лиценцу може бити изабран, али је у обавези да
испит за директора установе положи у року од две године од
дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Рок за приjављивање на конкурс jе 15 дана од дана
обjављивања конкурса. Уз приjаву на конкурс учесници конкурса подносе: биографске податке, односно радну биографиjу;
оверену фотокопиjу дипломе о завршеном школовању не стариjу од 6 месеци; оверену фотокопиjу уверења о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно
стручног сарадника (не старију од 6 месеци); потврду о раду у
области образовања (најмање 8 година радног стажа у области
образовања и васпитања); доказ о испуњености услова из члана 139 става 1 тач. 5) Закона о основама система образовања и
васпитања да зна jезик на коме се остваруjе образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6
месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања, уколико jе претходно обављао функциjу директора школе (оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата,
извештаj просветног саветника, уколико га кандидат поседује
(оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за директора установе (не старија од 6 месеци;
документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе,
у складу са чл. 122 Закона о основама система образовања
и васпитања); доказ о неосуђиваности (уверење из казнене
евиденције МУП-а, оригинал или оверена фотокопија не старија од 30 дана); потврда Повереника за заштиту равноправности о непостојању дискриминаторног понашања кандидата
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 30 дана);
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старија од 30 дана); пријавни
формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; остала
документа коjа могу послужити приликом доношења одлуке
о избору, а која нису обавезна. Приjава на конкурс за избор
директора, заjедно са потребном документациjом, доставља се
установи у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора“, лично или препорученом поштом, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Сва
потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на телефон: 011/8129-480.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Сјеничка 3

Наставник биологије

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
Наставник математике

за 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице коjе испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 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), и
то: 1) да има одговараjуће високо образовање: на студиjама
другог степена (мастер академске студиjе, мастер струковне
студиjе, специjалистичке академске студиjе), и то: студиjе
другог степена из научне, односно стручне области за одговараjући предмет, односно групе предмета; студиjе другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студиjе

Стручни сарадник – библиотекар школе

| Број 967-968 | 05.01.2022.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете (одштампати га и
приложити школи), кандидати су обавезни да приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, уколико га кандидат поседује; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење из
надлежног суда, не старије од шест месеци); доказ да кандидат
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(достављају само само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат положио испит из познавања
српског језика, оригинал или оверена фотокопија). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју посебним
решењем именује директор школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања, доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о
стеченом образовању, уверење о држављанству, уверење о
неосуђиваности. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично или
путем поште на адресу школе.

Београд, Митрополита Петра 8

на период од 4 године
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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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способности 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.

за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене одредбaмa чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1.
стечено одговарајуће образовање за наставника у основној
школи: 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

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен.

Чистачица

на одређено време до повратка запослене
са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба и: 1) да имају одговарајуће образовање (из члана 139 и члана 140 Закона); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом
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Наука и образовање
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела 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. 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:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал / оверена копија дипломе; оригинал / оверена копија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци;
оригинал / оверена копија извода из матичне књиге рођених,
не старије од 6 месеци; оригинал / оверена копија уверења 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје МУП, не старије од шест месеци;
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. Место рада у Управи школе у Митрополита Петра 8,
школској згради у Војводе Миленка 33 и на пунктовима. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: секретар
школе. 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. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у
складу са Законом о заштити података о личности. Потребну
документацију послати поштом или доставити на адресу школе у Митрополита Петра 8. Контакт телефон: 011/2763-040.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ НСЗ.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ“

11080 Земун, Добановачка 72

Наставник технике и технологије
са 80% 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, 113/17и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то да: 1)
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 1
тачка 13) 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, 19/20, 3/21, 4/21 и
17/21); 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 (ЦВ) и
податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и
врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања у складу са чланом 3
став 1 тачка 13) 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, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); уверење да није осуђиван, оригинал (не
старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом. Уколико диплома није издата
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која
нису стекла образовање на српском језику – доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.
87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс – наставник технике и технологије“.
Контакт особа: секретар школе, тел. 011/3167-778.

Лице за одржавање хигијене –
чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и 95/18), потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланом 139 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, основно образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 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
(ЦВ) и податке о свом професионалном развоју (портфолио),
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања; 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 оверена копија
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику – доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата, у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом,
као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18).
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс – чистачица“. Контакт особа: секретар
школе, тел. 011/3167-778.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, дипломирани математичар - модул Рачунарство и информатика, студент мастер
или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Ближи
услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и чланом 91 Статута
Математичког факултета. Приликом конкурисања потребно је
поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - математичке науке. 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. Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу, биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на наведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022.
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту и Правилником о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Др Арчибалд Рајс” број 01-216 од 09.03.2018, и то: да
имају IV степен средње стручне спреме, било ког профила; савладан програм обуке за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту,
напомена: за лице које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента или модуларни Програм обуке за педагошког
асистента из 2016. године, сматра се да има савладан програм
обуке према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту: психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ
доставља кандидат који буде изабран, 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; да говори српски и ромски језик; држављанство РС.
ОСТАЛО: Документација коју треба обавезно приложити:
1) одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може
преузети на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) радну биографију, са назначеном адресом и бројем телефона; 3) доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању која није старија од шест месеци); 4) доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента (оверено
уверење да није старије од 6 месеци); 5) 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
лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
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понашање, које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге
рођених, не старији од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија); 7) уверење о држављанству, не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 8) доказ о знању
ромског језика (оверено уверење, не старије од 6 месеци); 9)
доказ о знању српског језика достављају само кандидати који
одговарајуће знање нису стекли на српском језику. Пријаве
са документацијом подносе се лично или поштом, на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”, а ближе информације могу
се добити у секретаријату школе (број телефона: 011/2772563), од 9 до 14 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Професор струковних студија за научну,
односно стручну област Саобраћајно
инжењерство, ужу стручну област
Саобраћајнице, возила и организација
друмског саобраћаја
УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, стечен
научни назив доктора наука из области друмског саобраћаја
на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома доктора наука из области друмског саобраћаја, стечена у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању; поседовање склоности и способности за наставни рад, утврђено према одредбама Правилника о избору и ангажовању
наставника и сарадника АТУСС; позитивна оцена укупног
досадашњег наставног, односно педагошког рада, утврђена
према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према
одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника и
сарадника АТУСС; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса уобезбеђивању стручног, научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка, утврђена
према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; објављена најмање два научна,
односно стручна рада у међународним, односно домаћим
научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама (радови са
Science Citation Index листе, односно са impact factor-om) из
научне, односно стручне области за коју се бира; поседовање
најмање пет референци из научне, односно стручне области
за коју се бира, између следећих референци: научни/ стручни радови објављени у међународним или домаћим научним
часописима или зборницима са научних/ стручних скупова,
са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник,
збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у
развоју нових производа или битних побољшања постојећих
производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; лиценца из одговарајуће области; најмање
десет година радног искуства, од чега најмање пет година
у звању вишег предавача или најмање две годину у звању
вишег предавача и најмање осам година радног искуства на
стручним пословима примерено области за коју се бира.

Виши предавач за научну, односно
стручну област Машинско инжењерство,
уже стручне области Машинство и
Експлоатација и одржавање возила
на одређено време од 5 године

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег степена, стечен научни назив доктора наука из области машинског
инжењерства на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома
доктора наука из области машинског инжењерства, стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању; поседовање склоности и способности за наставни рад, утврђено према одредбама Правилника о избору и
ангажовању наставника и сарадника АТУСС; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада,
утврђена према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе
и других делатности Академије, утврђена према одредбама
Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника
АТУСС; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, научно-наставног,
односно уметничко-наставног подмлатка, утврђена према
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одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника
и сарадника АТУСС; објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних,
односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се бира; поседовање најмање пет
референци из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни/стручни радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова, са рецензијама; објављен уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју
нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска
решења; најмање две године радног искуства са студентима
или најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.

Асистент за научну, односно стручну
област Саобраћајно инжењерство, ужу
стручну област Саобраћајнице, возила и
организација друмског саобраћаја
са 50% радног времена, на одређено време
од 3 године

УСЛОВИ: завршене студије другог степена на акредитованој
високошколској установи и акредитованом студијском програму; сваки од претходних нивоа студија завршен са просечном оценом најмање осам (8); статус студента на студијама трећег степена - докторским студијама или, ако је стекао
звање магистра наука, односно магистра уметности, прихваћена тема докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта; поседовање склоности и способности за наставни рад, утврђено према одредбама Правилника о избору и
ангажовању наставника и сарадника АТУСС; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада,
утврђена према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе
и других делатности Академије, утврђена према одредбама
Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника
АТУСС; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка, утврђена према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника
и сарадника АТУСС.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба обавезно да садржи
податке о наставничком или сарадничком звању (односно
радном месту) на које кандидат конкурише, биографију и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву
се обавезно достављају докази: оверене фотокопије дипломе свих степена високог образовања; уверење високошколске установе да кандидат има статус студента трећег степена (докторске студије) или ако је стекао звање магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације; документа
о испуњености услова из. чл. 72, 74, 75 и 84 Закона о високом образовању; уверење надлежног суда о непокренутом
кривичном поступку; неосуђујућој правоснажној пресуди и
непокренутој истрази; уверење надлежног министарства
из казнене евиденције; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; фотокопија, односно очитана лична
карта, потврда установе на којој је кандидат обављао наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и
друго што може бити доказ да кандидат поседује позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког
рада, потврда о статусу садашњег радног односа и објављени
радови, ако је то наведено као услов за избор у звање. Рок за
подношење пријава је 10 дана од дана оглашавања овог конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне
за послове запошљавања. Пријаве се достављају на адресу места рада: Академија техничко-уметничких струковних
студија Београд, Одсек Висока железничка школа, Београд,
Здравка Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Контакт телефон: 011/3292-517. Статут
Академије и Правилник о избору и ангажовању наставника и
сарадника објављени су на сајту Академије: www.atuss.edu.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ-ВУКА”

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 злостаљање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара 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 (српски језик); 6) обавеза полагања испита за лиценцу
(за радна места васпитач и медицинска сестра - васпитач).
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), 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.
ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког разоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Предшколској установи
на наведену адресу. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, не старију од шест месеци, или оверену фотокопију
уверења о стеченој стручној спреми (уверење не може бити
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству, не
старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија;
уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења,
мора бити оверена. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну област
Класичне науке
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Античка и византијска
књижевност

Редовни професор за ужу научну област
Археологија
Редовни професор за ужу научну област
Класичне науке
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Античка књижевност

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија-антропологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Класичне науке

на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Грчка лингвистика

Ванредни професор за ужу научну
област Класичне науке

Лазаревац, Даре Ранђић 1

на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Латинска лингвистика

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају
и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија

на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Психологија образовања

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија-антропологија
на одређено време од 5 година
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Наука и образовање

Доцент за ужу научну област Енглески
језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Класичне
науке
на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Античка књижевност

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

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Психологија породице

Доцент за ужу научну област
Археологија
на одређено време од 5 година

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

Наставник страног језика за ужу научну
област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VII/2 степен стручне спреме из уже научне
области за коју се бира; најмање два стручна, односно научна
рада из одговарајуће научне области објављена у часописима
или зборницима са рецензијом (од којих један може да буде
замењен стручним преводом) или објављен уџбеник, приручник, речник, односно монографија; способност за наставни
рад; позитивна оцена студената или наставне јединице за
педагошки рад и допринос унапређивању наставе и развоју
других делатности наставне јединице и факултета.

Асистент за ужу научну област Општа
филозофија

на одређено време од 3 године, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања на античкој филозофији,
средњовековној филозофији, нововековној
филозофији, немачкој филозофији 18. и 19.
века и савременој филозофији 19, 20. и 21.
века
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани филозоф који је назив дипломирани стекао у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије филозофије и на претходно
завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни и
научни рад; или лице које је уписало докторске студије филозофије, без претходно завршених мастер студија, одн. које је
стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој научној
области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања коме је прихваћена тема докторске дисертације).

Асистент за ужу научну област Општа
психологија

са 30% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
боловања, предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Психологија рада
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани психолог који је назив дипломирани стекао у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије психологије и на претходно
завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни и
научни рад; или лице које је уписало докторске студије психологије, без претходно завршених мастер студија, односно које
је стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и коме је
прихваћена тема докторске дисертације).

Асистент за ужу научну област
Предшколска педагогија
на одређено време од 3 године

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

2. Сарадничко звање сарадник у настави
за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика

Асистент за ужу научну област
Андрагогија

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне студије завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора
имати завршене основне студије у области Електротехничко и
рачунарско инжењерство, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из
области за коју се бира стечен у иностранству, који је признат
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора имати
статус студента на мастер академским или мастер струковним студијама, у области Електротехничког и рачунарског
инжењерства; кандидат мора поседовати склоност и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
познавање и поседовање икуства у конфигурисању и одржавању CISCO мрежне опреме, као и протокола за рутирање;
познавање и поседовање икуства у администрацији Linux
оперативног система; познавање сервиса LDAP, Kerberos,
Samba, Exim4, Bind и Apache; познавање и искуство у раду са
софтверима за виртуелизацију сервера и сервиса KVM, XEN,
DOCKER.

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани андрагог који је назив дипломирани стекао у складу са правилима
студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице које је
уписало докторске студије андрагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни и научни
рад; или лице које је уписало докторске студије андрагогије,
без претходно завршених мастер студија, односно које је
стекло стручни назив „дипломирани” у одговарајућој научној
области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања коме је прихваћена тема докторске дисертације).
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон,
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон) и Статута Филозофског факултета Универзитета у Београду (бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018.
године). Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише, датум објаве конкурса
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта – уколико се адреса разликује од оне из
личне карте навести адресу на којој кандидат физички живи,
контакт телефон, адреса електронске поште), као и листу прилога који се уз пријаву достављају. Прилози који се достављају
уз пријаву на конкурс: биографија са неопходним подацима
за писање извештаја, списак објављених радова (библиографија), примерак објављених радова (научних монографија,
зборника радова, уџбеника итд.), оверене копије диплома или
уверења (уколико диплома још није издата), очитана лична
карта, изјава о изворности (прилаже се само за радно место
редовног, ванредног професора и доцента и налази се на сајту
Факултета у делу: о запосленима-одлуке, упутства, обрасци-избор у звање - изјава о изворности). Пријаве кандидата са
прилозима доставити Архиви Факултета на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Лице задужено за пружање информација о конкурсу: стручна сарадница за
радне односе Зора Јовановић, телефон: 011/3206-104.

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099

Сарадничко звање асистент за област
Филолошке науке, ужа стручна област
Енглески језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене студије другог степена у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у
Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни
назив у области за коју се бира стечен у иностранству, који је
признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора
да је сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус
студента на студијама трећег степена – докторским студијама
у области за коју се бира, или, ако је стекао звање магистра
наука, прихваћену тема докторске дисертације; кандидат
мора поседовати склоност и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; поседовање искуствa у
предавању енглеског језика као страног језика на високошколској установи, за различите нивое познавања језика (А1/
А2, Б1/Б2); поседовање преводилачког искуства; поседовање искуства у раду на пројектима у домену међународне
сарадње у високошколској установи (Ерасмус + пројекти
између партнерских високошколксих установа и пројекти
мобилности), где је неопходно познавање енглеског језика
(писаног и усменог) на изузетно високом нивоу; поседовање
искуства у координацији људских ресурса у домену међународне сарадње у високом образовању; поседовање склоности ка научно-истраживачком раду.

на одређено време од једне године

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у сарадничка звања и
заснивање радног односа на радним местима у погледу којих
је расписан овај конкурс, могу се поднети најкасније до 17.
јануара 2022. године. Пријаве на конкурс се могу предати
лично, искључиво радним данима (понедељак-петак), од 10
до 16 часова, или послати путем поште, на адресу: Висока
школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283,
11010 Београд – Вождовац. Пријаве послате поштом морају
стићи у Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на
овај конкурс уз које нису приложени сви потребни докази,
биће одбачене. Лично име и контакт подаци лица задуженог
за давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, адреса
е-поште: pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе
283 Вождовац, Београд. Пријава на конкурс мора обавезно
да садржи: податке неопходне за идентификовање сарадничког звања (односно радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење сарадничког
звања за које се конкурише, области и уже стручне области;
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву на
конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању), не старије од месец дана; уколико кандидату
уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог
конкурса, кандидати приликом пријаве на конкурс достављају
потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док
само уверење о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, а морају га доставити најкасније до дана заснивања
радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег
високог образовања, који је прописан као услов за избор у
сарадничко звање за које се конкурише; подносе се оверене
фотокопије диплома са свих нивоа студија које је кандидат
завршио; уверење високошколске установе о томе да кандидат има статус студента на одговарајућем нивоу студијама,
који је прописан као услов за избор у сарадничко звање за
које се конкурише (за сарадничко звање асистент – статус
студента на докторским студијама, а за сарадничко звање
сарадник у настави – статус студента на мастер студијама);
извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна
биографија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе
из биографије; ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада (потврда образовне установе на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад,
резултати студентских анкета и слично); ако такви докази
постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних стручних знања,
вештина, односно компетенција, када је то наведено као
услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично).
Подаци о месту и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција
кандидата у изборном поступку, ако се таква провера буде
спроводила. Процена испуњености општих и посебних услова
за избор у сарадничка звања у погледу којих се расписује овај
конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу
уз пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору
и ангажовању наставника и сарадника Академије. Провера
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција
кандидата, ако се таква провера буде спроводила, може се
одржати 18. јануара 2022. године или касније, у просторијама
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Наука и образовање
Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на
основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, утврди
да испуњава потребне услове за избор у звање у погледу кога
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену
одржавања провере оспособљености, поседовања тражених
знања и вештина, односно компетенција, уколико је потребно
да се таква провера одржи.

варајуће научне области, биографију, списак радова и саме
радове. Напомена: сви прилози достављају се Архиви Факултета поред папирне и у електронској форми. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

1. Ванредни професор за ужу научну
област Историја Цркве, тежиште
истраживања Општа историја Цркве
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат богословских наука, као и претходно завршене основне и магистарске
студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из уже научне области, односно тежишта
истраживања, за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад.

2. Aсистент за ужу научну област
Патристика
УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских студија теологије
(VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам; да показује смисао
за наставни рад (сходно члану 84 Закона о високом образовању).
ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21),
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми и/или доказ о уписаним докторским студијама односно прихваћености теме докторске
дисертације, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга
документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

Редовни професор за ужу научну област
Електронско пословање
УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Факултету: за
редовног професора може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни
назив доктора наука; има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; има и већи број научних радова који утичу на развој
научне мисли у ужој области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
учешће у завршним радовима на специјалистчким и мастер
академским студијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука из одго-
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

надлежна националана служба за запошљавање применом
стандрадизованих поступака. Након достављања резултата
психолошке процене за рад са децом и ученицима, Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати у затвореном
омоту, са назнаком „За конкурс” на наведену адресу школе.
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 011/2623-257.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну
област Студије цивилне заштите и
заштите животне средине, за наставни
предмет Управљање ризицима у
ванредним ситуацијама

11120 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Сарадник у настави за ужу научну област
Математика и информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите,
односно доктор наука – науке безбедности, VIII степен стручне спреме. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88 од 29. септембра 2017; 27 од 6. априла 2018 - др. закон;
73 од 29. септембра 2018; 67 од 20. септембра 2019; 6 од 24
јануара 2020 - др. закони; 11 од 12. фебруара 2021) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси:
биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних
радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности,
Господара Вучића 50, лично или путем поште, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент одговарајућих мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена студија завршио са
просечном оценом најмање 08,00. Наведени услови утврђени
су одредбама члана 83 став 1 Закона о високом образовању).
Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми - оверена, уверење
о уписаним мастер академским студијама, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Господар Јованова 22

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у
чл. 139 и да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140, 141, 142, 143 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 7/2021), и
то: у погледу образовања потребно је да има одговарајуће
високо образовање из чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и: 1) на студијама другог степена
(мастер академске стидије, 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 10.09.2005. године;
да испуњавају услове у погледу врсте образовања прописане
у чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школе, и то: да поседује
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 месеци, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском
језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију; потврду о неосуђиваности (издаје надлежна полицијска
управа, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); 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; доказ о знању српског језика су у обавези да доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интеренет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним
формуларом достављају горе наведену документацију. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши

1. Сарадник у звању сарадник у настави
за ужу научну област Кривично право,
предмет Криминалистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су
чланом 117 Статута Универзитета у Београду - Правног факултета и чланом 30 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета у
Београду, 01-број:2389/1 од 25.12.2018. године.

2. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за ужу научну област
Правна историја - предмет Српска
правна историја

на одређено време у школској 2021/2022.
години, на Катедри за правну историју
УСЛОВИ: Студент мастер академских или специјалистичких
академских студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови
утврђени су чланом 86 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора
Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1
од 25.12.2012. године.

3. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за ужу научну област
Кривично право - предмет Кривично
право

на одређено време у школској 2021/2022.
години, на Катедри за правну историју
УСЛОВИ: Студент мастер академских или специјалистичких
академских студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови
утврђени су чланом 86 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 Статута Правног факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора
Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1
од 25.12.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата
(у три примерка, слободна форма, са наведеним контактима)
са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству)
подноси се у писарници Универзитета у Београду - Правног
факултета, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса или
поштом.
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Наука и образовање

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/260-17-86, 319-38-44
064/822-77-57

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 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.

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

Редовни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: Општи услови 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 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 канала маркетинга и електронске трговине.

приступног предавања високошколске установе и општим
актима Универзитета у Београду - Економског факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника
и поступак и оцена приступног предавања. Посебан услов за
кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области пореског рачуноводства и рачуноводства трговинских предузећа.
ОСТАЛО: 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 наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање (VI степен стручне спреме): на
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 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. 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. гл. РС” број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20): 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 (односи се на кандидате који образовање нису стекли на српском језику); 6)
знање рада на рачунару и најмање пет година радног искуства на пословима из области рачуноводства. 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 да није старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није старије
од 6 месеци); 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 да није 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. Учесник конкурса за
додатна знања - знање рада на рачунару треба да поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ,
и достави тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Учесник конкурса за радно искуство (најмање пет година радног искуства) на пословима из области рачуноводства,
треба да поседује потврду или други одговарајући доказ, и
достави тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о
испуњавању услова доставити на наведену адресу школе са
назнаком “За конкурс”.

Доцент за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови 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, Одлуком
Универзитета у Београду којом се уређује поступак и оцена

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

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

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Регионална географија
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.
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 и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука из научне области за коју
се бира) достављају се у писаној и електронској форми (ЦД,
УСБ) на наведену адресу Факултета, канцеларија 10, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ
СИРОГОЈНО“
11080 Земун, Призренска 37

Дефектолог наставник у посебним
условима

наставник обавезних ваннаставних
активности – индивидуалне логопедске вежбе
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 испуни услове у складу са чланом 139
ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др.
закони, 10/19, 6/20) без обзира на радно искуство и пол и
то: 1) одговарајуће образовање из члана 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) и то: 1) 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) 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 чланом 7, став 4, тачка 1)
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, 6/2020); обавезно образовање
лица из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломи рања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова.
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 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20). Кандидат који
нема образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
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Наука и образовање
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), 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. 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 овог закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадник (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20); 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 (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20); 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 (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19,
6/20). Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; 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
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећудокументацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део: Запошљавање у просвети) - кандидати достављају уз пријаву на
конкурс; оверену фотокопију дипломе или уверења (уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем образовању
(кандидат који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену фотокопију дипломе или
уверења и основних студија / студија првог степена и оверену
фотокопију дипломе или уверења мастер студија - не старије
од 6 месеци, кандидати достављају уз пријаву на конкурс;
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) кандидати достављају уз пријаву
на конкурс; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) - кандидати достављају уз
пријаву на конкурс; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) - кандидати
достављају уз пријаву на конкурс; оверену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сходно члану
143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања у обавези су да доставе, уз пријаву на конкурс, само они
кандидати 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; Оверену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сарадника сходно члану 143 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања у обавези су да
доставе, уз пријаву на конкурс, само они кандидати када је
образовање стечено у систему војног школства; оверену
фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сходно члану 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, у обавези су да доставе, уз
пријаву на конкурс, само они кандидати који су образовање
стекли у иностранству. Доказ да кандидат зна језик на коме се
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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, подноси се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор (чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази да испуњавају услове конкурса) 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 8 дана о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар
са документацијом доставити лично у секретаријат школе,
или слати на адресу препорученом поштом: Призренска 37,
Земун. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
доку мента која се оверава 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 повереним пословима. Лице које достави неоверене фотокопије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Непотпуне пријаве (пријаве на конкурс које не садрже сва документа која су предвиђена овим конкурсом) на конкурс и неблаговремене пријаве на конкурс се неће разматрати. Потпуном
пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи сва
документа којим кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се она
пријава која је предата у року утврђеним 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. 87/18).
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Дефектолог наставник
у посебним условима
2 извршиоца

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 испуни услове у складу са чланом
139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/19, 6/20) без обзира на радно искуство и пол,
и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), и то: 1) 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) 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 чланом 3 став 1 и 3 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, 6/2020); обавезно образовање лица из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19,
6/20) 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
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20). Кандидат који нема
образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/19, 6/20), 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. 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 овог закона, министар, по прет-

ходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадник (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20); 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 (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20); 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 (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19,
6/20). Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом. Кандидат треба и: 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) 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.
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 пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећудокументацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – део: Запошљавање
у просвети) - кандидати достављају уз пријаву на конкурс;
оверену фотокопију дипломе или уверења (уколико диплома
није издата) о стеченом одговарајућем образовању (кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену фотокопију дипломе или уверења,
и основних студија / студија првог степена и оверену фотокопију дипломе или уверења мастер студија - не старије од
6 месеци, кандидати достављају уз пријаву на конкурс; извод
из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) кандидати достављају уз пријаву на
конкурс; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена копија) - кандидати достављају уз
пријаву на конкурс; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија) - кандидати
достављају уз пријаву на конкурс; оверену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сходно члану
143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања у обавези су да доставе, уз пријаву на конкурс, само они
кандидати 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; Оверену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сарадника сходно члану 143 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања у обавези су да
доставе, уз пријаву на конкурс, само они кандидати када је
образовање стечено у систему војног школства; Оверену
фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 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 сходно члану 143 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, у обавези су да доставе, уз
пријаву на конкурс, само они кандидати који су образовање
стекли у иностранству. 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, подноси се пре закључења уговора о
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раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који су изабрани у ужи избор (чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази да испуњавају услове конкурса) 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 8 дана о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар
са документацијом доставити лично у секретаријат школе,
или слати на адресу препорученом поштом: Призренска 37,
Земун. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
доку мента која се оверава 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 повереним пословима. Лице које достави неоверене фотокопије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Непотпуне пријаве (пријаве на конкурс које не садрже сва документа која су предвиђена овим конкурсом) на конкурс и неблаговремене пријаве на конкурс се неће разматрати. Потпуном
пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи сва
документа којим кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се она
пријава која је предата у року утврђеним 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. 87/18)
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

СРЕДЊА ШКОЛА “АРТИМЕДИЈА”
11030 Београд, Орфелинова 57
тел. 011/3066-369
e-mail: office@artimedia.edu.rs

Наставник филозофије

на одређено време, са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани/мастер
филозоф.

Наставник певања и теоријских
предмета (основе теорије музике, основе
солфеђа, клавијатуре)
на одређено време, са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани музичар.
Предност имају кандидати са искуством у вокалним интерпретацијама.

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског
језика
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем можете остварити позивом
на 011/3066-369 и/или слањем радне биографије на: office@
artimedia.edu.rs.

ОШ “РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

Дефектолог наставник у посебним
условима – логопед
Дефектолог васпитач у дому ученика у
посебним условима
3 извршиоца

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, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), кандидат мора
испуњавати услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 – даље
Закон): 1) 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, мул-
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тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен
и врсту образовања у складу са чланом 9 и чланом 10 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); обавезно образовање лица из члана 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. 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 Закона. Кандидат који
нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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), биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис (копију) дипломе или уверења о завршеном
образовању - не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија),
уверење о држављанству (оверена копија или оригинал-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;
оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа
која се оверава 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 повереним пословима. Лице које
достави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она
пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном
пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове означене у
конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају услове упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.
Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОШ ”РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

Техничар одржавања одеће у посебним
условима
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, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), кандидати
морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона

о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Радивој Поповић”, бр. 368 од 26.03.2018. године и то да: 1)
одговарајуће образовање – завршена основна школа или
други степен; 2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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), биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис (копију) дипломе/сведочанства/уверења о
завршеном образовању, не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија или
оригинал, не 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; оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног
документа која се оверава 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
повереним пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата
у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат
доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
који испуњавају услове упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на
контакт телефоне које су навели у пријавама. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
обзир. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс за радно место техничар одржавања
одеће у посебним условима“.

ОШ ”РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

Чистачица у посебним условима
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, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) кандидати
морају испуњавати услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радивој Поповић”, бр. 368 од 26.03.2018. године и то да: 1) одговарајуће образовање – завршена основна школа, 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
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Наука и образовање
блике Србије; 5) да знају 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс 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), биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис (копију) дипломе/сведочанства/уверења о
завршеном образовању - не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности - извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија или
оригинал, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику.
Оверена фотокопија је фотокопија оригиналног документа
која се оверава 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 повереним пословима. Лице које достави неоверене копије сматраће се да је
доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава
која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да
испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве благовремене, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају
услове упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у обзир. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно
место чистачица у посебним условима“.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (1) и (2) и тачка
2) и став 2 (изутено, став 3) Закона о основама система образовања и васпитања и то: високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена-мастер акедемске 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 (став
2 - 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 основно
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца);
да је прошао обуку и има положен испит за директора установе, у складу са законом (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности 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.
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); доказ о радном
стажу од најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци) се подноси пре закључења уговора
о раду; 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 кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од шест месеци); уверење да се код вишег и основног суда не води кривични поступак и да није донета правоснажна пресуда и да се пред вишим јавним тужилаштвом и
основним јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње (не старије од шест месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци)
и извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања за кандидате
на конкурсу, који су претходно обављали дужност директора
школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе. Пријава која
не буде садржала уверење о положеном испиту за директора
установе, неће се сматрати непотпуном. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса слати на адресу школе, са назнаком „Конкурс за
директора школе”. Сва потребна обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона: 011/3170-491.

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
“ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
11080 Земун, Цара Душана 143

Наставник предметне наставе у
посебним условима (наставник ликовне
културе)
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, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), кандидати
морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др.
закони и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 став 1 и 2 и чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020 – даље Закон), 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; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области 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 („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), Правилником 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)
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). Обавезно образо-

вање лица из члана 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. Наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 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; 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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију (ЦВ) са контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању - оверен препис/фотокопију дипломе - (кандидати
који су завршили мастер студије достављају и диплому основних академских студија), уверење о неосуђиваности - извод
из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал илиоверена копија, издатог на
прописаном обрасцу са холограмом). За лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта
кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити поштом или лично на адресу: Школа за ученике
оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, 11080 Земун, Цара
Душана 143, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
- за радно место наставника ликовне културе”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати 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).

Медицинска сестра
у посебним условима

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (медицинска сестра - техничар). 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, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о степену и врсти
обаразовања 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) за радно место медицинске сестре у посебним
условима и Правилником о организацији и систематизацији
послова и радних места у Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” у Земуну - за радно место медицинске сестре у посебним условима; 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 пона-
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шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију (ЦВ) са контакт подацима, доказ о одговарајућем
образовању: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о неосуђиваности - извод из казнене
евиденције МУП-а, (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал илиоверена копија), издат на прописаном
обрасцу са холограмом. Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
који се упућују на психолошку процену способноси за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну
адресу пребивалишта кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност
услова доставити поштом или личнона адресу: Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, 11080 Земун, Цара
Душана 143, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс - за
радно место медицинска сестра”. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 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).

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти степен
стручне спреме, занимање: кувар). 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, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), лице мора да испуњава услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање,
у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова и радних места у Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” у Земуну - за радно место кувара; 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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећудокументацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију (ЦВ) са контакт подацима, доказ о одговарајућем
образовању: оверен препис/фотокопију дипломе; уверење о
неосуђиваности - извод из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), издат на прописаном обрасцу са холограмом. Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта
кандидата. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима којима се доказује испуњеност услова доставити
поштом или лично на адресу: Школа за ученике оштећеног
вида “Вељко Рамадановић”, 11080 Земун, Цара Душана 143, у

Бесплатна публикација о запошљавању

затвореној коверти са назнаком „За конкурс - за радно место
кувар“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 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).

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 1 године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска физиологија

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321, 3636-320

Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Медицинска физиологија

Сарадник у настави за ужу научну област
Хистологија и ембриологија

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Социјална медицина
3 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хигијена са медицинском екологијом
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Инфективне болести
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (дечја
хирургија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа
хирургија)
Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Патологија
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

на одређено време од 1 године

на одређено време од 1 године

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

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило
са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више
научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, односно оригинално стручно
остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и
сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку
задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама, односно већи
број научних радова и саопштења изнетих на међународним
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или
монографију или оригинално стручно остварење, остварене
резултате у развоју научно-наставог подмладка на факултету,
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама; завршен хемијски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/
монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно
остварење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству, не старије од шест месеци (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о
високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета
у Београду.

Доцент за ужу научну област
Броматологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило
са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има
најмање 3 (три) године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима са рецензијама и способност за наставни
рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву
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Наука и образовање
на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области (оверене фотокопије), биографију, списак радова,
радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и
уверење о држављанству не старије од шест месеци (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о
високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета
у Београду.

Асистент за ужу научну област Општа
физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија
који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен физички факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија (оверене фотокопије), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (фотокопија), потврду МУП-а да кандидат није
кажњаван и уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага. Услови за избор у звање су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Фармацеутска технологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија
који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија (оверене фотокопије), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (фотокопија), потврду МУП-а да кандидат није
кажњаван и уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага. Услови за избор у звање су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Аналитика лекова
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија
који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија (оверене фотокопије), биографију, уверење о похађању докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико је магистар наука), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (фотокопија), потврду МУП-а да кандидат није
кажњаван и уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага. Услови за избор у звање су прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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БОР
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“, бр. 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 за које
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
здравствену 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 од дана објављивања конкурса. 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. Додатне
информације о конкурсу могу се добити путем телефона на
број: 030/581-435.

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001, 581-057

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено време
ради замене запослене преко 60 дана, до
повратка одсутне запослене са функције
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и Закону 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 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. Уз
пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, документа о поседовању одговарајућег
образовања према Правилнику 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, 3/21, 4/21 и 17/21) и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству

Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да лице
нема осуда), као и доказ о познавању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа се достављају или у оригиналу или
као оверена фотокопија. Приложена документација се не
враћа. 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 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи
сву потребну документацију и достави школи лично или на
напред наведену адресу. Додатне информације о конкурсу
могу се добити путем телефона: 030/576-001, 581-057 или
065/3583-744, од секретара школе.

ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО”
19303 Штубик, Трг слободе 8
тел. 019/555-023, 555-036
e-mail: oshajdukveljko@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. За директора може
бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 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, за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 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, васпитача 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.
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, 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); 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
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препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона.

ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”
19335 Душановац, Неготинска 2
тел. 019/560-023

Домар – мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду кандидат мора
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), и то:
1) 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има средње образовање у складу
са Правилником о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Павле Илић Вељко“ Душановац, и то: електро, машинске, браварске, грађевинске, столарске или водоинсталатерске струке. Уз пријаву на конкурс која мора бити потписана са
наведеном адресом кандидата и контакт телефоном, кандидат треба да приложи: оверен препис или оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; уверење МУП-а из казнене
евиденције о неосуђиваности за кривична дела наведена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику;
краћу радну биографију (осим за лица која први пут заснивају
радни однос; пожељно, није обавезно). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс се спроводи у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са потребном документацијом и одштампаним пријавним
формуларом доставити лично или поштом на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс ____ (навести назив радног места)“.
Лице за контакт је секретар школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ”
19323 Брза Паланка, Првомајска
тел. 019/3100-712, 3100-722
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 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, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
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тача и стручног сарадника; 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 горенаведених 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, васпитача 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. 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, 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); 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 (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 019/3100-712, 3100-722.

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

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради замене радника на
боловању, до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер саобраћаја, односно дипл. саобраћајни инжењер, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт, дипл. инжењер саобраћаја, дипл. саобраћајни и
нжењер, дипл. инжењер саобраћаја смер логистика, мастер
инжењер саобраћаја, предходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерствна студијском програму односно модулу друмски и градски саобраћај
и транспорт, саобраћај и транспорт. Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања стручним школама. 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 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Од додатних услова кандидат мора да испуњава
прописане услове и да има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње Б и Ц категорије, да је здравствено способан, и
да у последње четири године није правноснажно осуђиван
за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног
саобраћаја, из групе против живота и дела, против служ-

бене дужности, као и да се против њега не води истрага за
ова кривичнаа дела, односно није подигнута оптужница за
ова кривична дела. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, 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 став 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Пријава на конкурс се може предати лично у школи или слати на адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Информације
о конкурсу се могу добити на телефон: 030/456-022. Кандидат ће писменим путем бити обаавештен о исходу конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса примљена документа се не враћају кандидату.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник физичке хемије

са 50% радног времена, на одређено време
преко 60 дана, до повратка на рад запослене
која је на боловању
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер технолог; дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани
инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани физико-хемичар; професор хемије; дипломирани
хемичар; дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;
дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за
истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар мастер; дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију; професор биологије-хемије;
дипломирани професор биологије - хемије - мастер; дипломирани хемичар - биохемија; мастер физико-хемичар; дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију; мастер
инжењер технологије.

Наставник технологије фармацеутских
производа – блок настава

са 5% радног времена, на одређено време до
повратка директора школе са функције
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство; дипломирани
инжењер фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут;
дипломирани инжењер технолог, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер
технологије за фармацеутско инжењерство; дипломирани
инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови
осим неорганско -технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; дипломирани инжењер технолог,
сви одсеци осим неорганско - технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; дипломирани
инжењер технологије хемијског и бохемијског инжењерства;
дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;
дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијси одсек,
фармацеутско-козметички смер; магистар фармације; мастер
инжењер технологије, завршене основне и мастер академске
студије у области фармацеутских наука, односно изборно подручје фармацеутско инжењерство.
ОСТАЛО: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има одговарајуће
високо 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 кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техн.
развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
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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). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа
неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. По пријему резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама Техничке школе у Бору, Београдска
10, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) неће бити разматране. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова
слати на адресу: Техничка школа, 19210 Бор, Београдска 10.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Гњилане - Шилово
38252 Шилово, Улица бб
тел. 0280/310-137

Наставник биологије

за рад у издвојеним одељењима у Гњилану
код цркве и Кметовцу

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Гњилану у
Улици Иво Лола Рибар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду члан 24 став 1, као и посебне услове
прописане чл. 139 и 140 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 у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021), за наставнике; 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.

Шеф рачуноводства
за рад у Шилову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 6/20
даље: Закон), и то: 1) мора да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 22 став 1 Правилника о организацији и
систематизацији послова у Основној школи “Вук Караџић“
Гњилане-Шилово, и то: 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 је
уређивао 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 образовање почев од 10. септембра 2005.
године, факултет друштвеног смера; знање рада на рачунару;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
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мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 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.

Финансијско-административни радник
за рад у Шилову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 6/20
даље: Закон), и то: 1) мора да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 22 став 1 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Вук Караџић“ Гњилане-Шиловo, и то: четврти степен стручне спреме стечен
након завршене средње школе - економски техничар; 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: Уз пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, школи треба доставити и следеће: кратку биографију; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија дипломе о стеченом високом образовању); извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности за кривична дела наведена у условима и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) и
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење из
надлежног суда, не старије од 6 месеци); 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 за које кандидат конкурише.
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 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.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на
конкурс са потребном документацијом, са назнаком: „Конкурс
за радно место _____ (навести радно место за које се конкурише)“, доставити на горенаведену адресу. Контакт особа Сретен
Савић, секретар школе, тел. 0280/310-137 и 064/3886-067.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Паралово - Гњилане

тавља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, члан 24 став 1, као
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 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 у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021), за наставнике; 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: Кандидати уз пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја школи треба да достави и следеће:
кратку биографију; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија дипломе о стеченом високом образовању); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи
трајно); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда
о неосуђиваности за кривична дела наведена у условима и
да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) и доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, не старије
од 6 месеци); 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 за које кандидат конкурише. 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 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. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на
конкурс са потребном документацијом, са назнаком: „Конкурс
за радно место наставник биологије“, доставити на адресу:
ОШ „Свети Сава“ Паралово - Гњилане, 38252 Шилово. Телефон за контакт: 045/913-265, Бојан Антић, секретар школе.

ЈАГОДИНА

Наставник биологије

за рад у матичној школи у Паралову и
издвојеном одељењу у Понешу
УСЛОВИ: 1. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, члан 24 став 1, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 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 у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ дос-

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/564-977

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139 и чл.
140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања
и васпитања - одговарајуће високо образовање стечено: на
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Наука и образовање
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. год. и одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1
тач. 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној („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) - лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике;
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 примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. биографију (са радном биографијом); 3. оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 4. уверење из казнене
евиденције МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђиваности за наведена кривична дела (не старије од шест месеци); 5. оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); 6. оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 7. доказ да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику); 8. лекарско уверење надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат
који буде примљен у радни однос, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом, достављају се лично или
поштом у затвореним ковертама, на адресу школе, са назнаком „За конкурс - за радно место наставник физике”.

ПОЉОПРИВРЕДНО - ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СВИЛАЈНАЦ“
35210 Свилајнац
Краља Петра Првог 64

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
Стручни сарадник - педагог
Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

Кувар
Помоћни кувар
Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20), и то да: поседује одговарајуће образовање у
складу са одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и
1/21), Правилником о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног
сарадника - асистента у дому ученика („Сл. гласник РС” бр.
77/14), Правилником о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног
сарадника - асистента у дому ученика („Сл. гласник РС”, бр.
77/14) и Уредбом о каталогу радних места у јавним службама
и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,

Бесплатна публикација о запошљавању

бр. 81/17, 6/18 и 43/18); 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 и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа
документа: диплому о стеченом одговарајућем образовању,
и то: за радна места стручни сарадник - педагог и стручни
сарадник - психолог: диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са одредбама чл. 139, 140, 141
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18, 7/19,
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21), Правилником о врсти образовања
васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима
за избор стручног сарадника - асистента у дому ученика („Сл.
гласник РС“, бр. 77/14), Правилником о врсти образовања
васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому ученика
(„Сл. гласник РС”, бр. 77/14); за радна места дипломирани
економиста за финансијско-рачуноводствене послове: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању у складу
са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 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); за радна
места кувар: диплому о стеченом одговарајућем средњем
образовању; за радна места помоћни кувар и спремачица: диплому о стеченом средњем образовању, а изузетно о
завршеном основном образовању, извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ
да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. законик, 10/19 и 6/20), и то: уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, односно да се
не води кривични поступак; уверење из казнене евиденције
о неосуђиваности; доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Сви докази
о испуњености услова из конкурса саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ који се односи на психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно лекарско уверење надлежне установе, прибавља се пре
закључења уговора о раду. Све исправе, односно докази,
морају бити у оригиналу или оверени у складу са Законом о
оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”, бр.
93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити старији од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, тј. доказе о испуњености услова, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи (поштом или лично) у затвореној коверти, са назнаком:
„Пријава на конкурс“, за радно место (на које конкуришу), у
року од осам дана од дана објављивања огласа. Непотупуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе на тел. 035/323594.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОШ „17. ОКТОБАР”

35000 Јагодина, Теслина 1

Наставник немачког језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 - даље Закон) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 11/2019); да кандидат има одговарајуће
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 (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групу предмета); 2) високо образовање
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 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са кратком биографијом, кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
да је држављанин Републике Србије (приложити уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци), да је пунолетан (приложити оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених), да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима. На проверу психофизичких способности
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну службу за запошљавање, оверене копије не смеју бити старије од 6 (шест) месеци. 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 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, прибавља
кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Пожељно
је доставити радну биографију, осим за лица која први пут
заснивају радни однос. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „ново
на сајту”, а потребну документацију заједно са попуњеним
пријавним формуларом доставља школи. Рок за подношење
пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: ОШ „17. октобар”, 35000 Јагодина, Теслина 1, са назнаком „За конкурс” или лично у секретаријату школе, радним данима од 9 до 12 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 035/245-138. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПИОНИР”
35000 Јагодина, Вука Караџића 4
тел. 035/8226-630
e-mail: vrticpionir@gmail.com

Конкурс објављен 29.12.2021. године у публикацији
“Послови “ поништава се за радно место: руководилац
финансијско-рачуноводствених послова. Остали део конкурса
остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена до истека
мандата директора у првом мандатном
периоду
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године или на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
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више образовање са звањем васпитач; 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 безуслов-на казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 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,
не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уверење да
се против кандидата не води кривични поступак; 8. 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. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију”.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача,
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године или на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање са звањем васпитач; 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 мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 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,
не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уверење да
се против кандидата не води кривични поступак; 8. 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. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 Деспотовац, Рудничка 1

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: кандидат треба да има
стечено основно образовање; да има псхичку, 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, оду-
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зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за кривична дела примање
или давање мита за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривиичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискиминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност
прописаних услова и то: сведочанство о стеченом основном
образовању (оригинал или оверена копија); уверење МУП-а
да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима. Конкурс спроводи конкурсна комисија у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни одос у року од 8 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 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату
може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана од дана
достављања решења. директор одлучује о жалби у року од 8
дана од дана подношења. Неблаговременеи непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објавливања конкурса. Пријаве се подносе непосредно
у секретаријату школе или препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Телефон за додатне
информације: 035/611-105.

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања
мита за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно 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 (осим за лица која први пут заснивају радни однос).
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о 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 осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачинајва листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са
листе, Комисија доноси решење о избору кандидта у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидтима. Рок за
подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона: 035/8223-214.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс објавити у листу “Послови”.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”

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 95/2019), кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 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) и то: да је стекао високо образовање 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2 ) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године;
лице из тачке 1) подтачка (2) одељка “услови”мора да има
завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајуће предмете односно групу предмета;
да има степен и врсту образовања у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019 и 14/2020) и то: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор
математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;
дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за
информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организације за информационе
системе, одсеци за информационе системе и информационе
системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом;
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови:
кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар
- мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука - мастер,
студијски програм Информациони системи и технологије;
мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука

35000 Јагодина, Зеленгора бб.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2021/22.
године, односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане члановима 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон
10/19, 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме и уводну обуку према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Службени гласник РС”, бр. 87/19); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (члан 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања); да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски) и да поседује знање ромског језика и 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: За наведено радно место кандидат уз пријавни
формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја треба да достави: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (са холограмом); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом
одговарајућем образовању (за радно место педгошког асистента и сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за
педагошког асистента); оригинал или оверену фотокопију и
оверену фотокопију уверења о познавању ромског језика;
доказ надлежне полицијске управе да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 57
тел. 035/568-294

Наставник предметне наставе –
рачуноводство и информатика
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Наука и образовање
(студијски програм Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер информационих технологија и система;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Лица из става 1 ове тачке која
су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру
завршених студија, положено најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што
доказују потврдом издатом од стране високошколске установе. Пријавни формулар Министарства просвете у складу са
чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања. Услови у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), 1. да кандидат
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. 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); 2. кратку
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању
(кандидат који има високо образовање стечено на студијама
другог степена-мастер доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских,
односно струковних студија са основних и са мастер студија);
4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5. уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано; 6. доказ о знању српског језика (доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 7. потврду издату од стране високошколске установе о
положених најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области програмирање и најмање један из
области објектно оријентисано програмирање) и најмање три
предмета из области математика (доставља кандидат који
има високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер), 8. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

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 95/2019) кандидати треба да испуњавају
следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у гимназији и
то: услови у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о систематизацији послова у гимназији: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик; 6. да познаје рад на рачунару. 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); 2. кратку биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5. уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано;
6. доказ о знању српског језика (доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 7. доказ о
познавању рада на рачунару (сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару); 8. 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 у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непот-
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пуне 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 слати препорученом поштом или
доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурсну комисију“, на адресу: Гимназија
Бранка Крсмановића 57, 35250 Параћин. Лице за контакт:
Ивана Николић Стојанов, секретар 035/568-294, 563-549.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
38430 Ораховац, Немањина 9
тел. 029/276-380

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања и васпитања из члана 140 става 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: (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 за васпитача или стручног сарадника;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; поседовање држављанства Републике
Србије; 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 кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и
васпитач који, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање на студијама
првог степена, основне академске, односно струковне специјалистичке струковне студије, студијама у трајању од три године или вишим образовањем) и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог образовања. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од данас објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, не старије од шест месеци); оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис / фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; уверење основног суда да
није покренута истрага, нити подигнута оптужница; лекарско
уверење; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима. Напомена: уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Ближе информације о конкурсу се могу добити преко телефона: 029/276-380.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредног професора
или редовног професора за научну
област Машинско инжењерство, за ужу
научну област Моторна возила и мотори
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Зако-

на о високом образовању. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области
и диплому или уверење о претходно завршеним степенима
студија у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију
личне карте или очитану личну карту; биографију; доказ о
педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства;
списак стручних и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или овереној копији; друге доказе
којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни 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 (доступно на: https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php).
Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са
назнаком радног места, научне области и уже научне области
за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
и Универзитета у Крагујевцу.

СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово, Светозара Марковића 43
тел. 034/6100-230

Наставник економске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених Законом о раду морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони.
10/2019 и 6/2020) и то ако: 1) имају одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам, Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација а) дипломирани економиста; б) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица и 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 њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи, и то: 1) оригинал или оверену копију дипломе, односно уверења којим се
доказује одговарајуће образовање; 2) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3) извод из матичне књиге
рођених са холограмом; 4) 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 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; 5) доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више и високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 6)
доказ о испуњености услова под редним бројем 2) (лекарско
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Наука и образовање
уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи фотокопије. Рок за доставу пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву
са потребном документацијом слати на горе наведену адресу
или лично предати секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу
добити на горе наведени број телефона. Моле се кандидати
да уз пријаву приложе и контакт телефон.

СРЕДЊА ШКОЛА
34 220 Лапово, Светозара Марковића 43
тел. 034/6100-230

Радник на одржавању хигијене чистачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом о раду морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони.
10/2019 и 6/2020), и то: 1) да поседују одговарајуће образовање - основно образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
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 њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе/сведочанства о
завршеном основном образовању; 2) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3) извод из матичне књиге
рођених са холограмом; 4) 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 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; 5) доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више и високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 6)
доказ о испуњености услова под редним бројем 2) - лекарско
уверење, кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи фотокопије. Рок за доставу пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаву
са потребном документацијом слати на горе наведену адресу
или лично предати секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Информације се могу
добити на горе наведени број телефона. Моле се кандидати
да уз пријаву приложе и контакт телефон.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ“
15307 Лешница, Браће Малетић 1

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има стечено одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС„ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да лице није правноснажном судском пресудом осуђивано за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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

38

| Број 967-968 | 05.01.2022.

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.

Чистач/ица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
заснивање радног односа 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 није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има стечено одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 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, 11/19); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има стечено одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 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, 11/19); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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 има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има стечено одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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 има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има стечено одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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 има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја достављају и: 1. оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду), 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци);
4. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); 6. доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). У току трајања поступка
одлучивања конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
који се, у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава, упућују на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање, о чему ће кандидати из ужег избора бити
благовремено обавештени. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са
контакт подацима и потребном документацијом, доставити
лично или поштом, у затвореној коверти на адресу школе:
Основна школа „Петар Тасић“, Лешница, Браће Малетић
1, 15307 Лешница, са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос”. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети код секретара ОШ „Петар Тасић“ Лешница. Ближе
информације на број телефона: 015/840-380.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 10

Домар – мајстор
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду, треба да
испуњава и услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18,
10/19, 6/20). Степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у Основној школи „Бранко Радичевић“, деловодни број 20/16 од 29.04.2016. године. Кандидат треба да
има: психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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
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Наука и образовање
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на којем 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 документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању - образовање стечено у
електро, столарској и водоинсталтерској школи (други, трећи
или четврти степен стручне спреме); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених (са холограмом),
оригинал; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (не старије од
6 месеци); кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. 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. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса се достављају
лично или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број: 015/471-167.
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, а потом са кандидатима са листе
обавља разговор. Разговор се заказује телефонским путем,
после чега се кандидату шаље писмени позив електронском
поштом или препорученом пошиљком. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Додатне информације могу се добити од директора школе, телефоном: 015/471-167 или путем електронске
поште: osbrankora@mts.rs.

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду треба да
испуњава и услове из чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и сручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кандидат треба да има: психичку,
физичку и здравствену способност за рад; 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 којем 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 документацију: доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након доплимирања 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 (оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уколико кандидат нема, дужан је да у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни однос стекне
ово образовање као услов за пологање испита за лиценцу);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - дипломирани историчар, мастер историчар (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;
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оригинал или оверена фотокопија потврде/уверења одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених (са
холограмом), оригинал; оригинал или оверена фотокопија
уверења о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
(не старије од 6 месеци); кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. 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. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса се достављају лично или поштом на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити телефоном на број: 015/471-167. 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, а потом са кандидатима са листе обавља разговор.
Разговор се заказује телефонским путем, после чега се кандидату шаље писмени позив електронском поштом или препорученом пошиљком. После обављеног разговора Конкурсна
комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Додатне
информације могу се добити од директора школе, телефоном: 015/471-167 или путем електронске поште: osbrankora@
mts.rs.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник угоститељске групе предмета
УСЛОВИ: 1. VI/1 степен стручне спреме (180 бодова у дипломи
за лица која су студије уписала почев од 10.09.2005. године);
VII/1 степен стручне спреме са звањем (300 ЕСПБ бодова у
дипломи за лица која су студије уписала почев од 10.09.2005.
године) или VI/2 степен стручне спреме (240 бодова у дипломи
за лица која су студије уписала почев од 10.09.2005. године);
виши стручни радник технологије куварства; гастролог; виши
стручни радник у угоститељствву, смер кулинарство; виши
угоститељ; виши угоститељ - гастролог; виши стручни радник комерцијалиста угоститељства; комерцијалист угоститељства;
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; манаџер хотелијерства, смер гастрологија; менаџер у гастрономији; струковни
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; струковни менаџер
хотелијерства, смер гастрологија; менаџер у гастрономији;
струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за
туризам и угоститељство; струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститљство; дипломирани менаџер
гастрономије; дипломирани менаџер - гастрономија; менаџер
хотелијерства, смер ресторатерство; струковни менаџер за
области менаџмент и бизнис; дипломирани менаџер у хотелијерству; менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; напомена: лица за горе побројаним називом у дипломи морају имати завршено средње образовање за образови профил конобар
или кувар или техничар услуживања или угоститељски техничар или кулинарски техничар; 2. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (знање српског језика); 3. да
кандидати имају психичку, физичку и здравстевену способност
за рад са ученицима; 4. да су држављани Републике Србије; 5.
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело узимања
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
њих није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс (пријавни
формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат је обавезан да достави и: оверену фотокопију дипломе или оверену
фотокопију уверења о дипломирању (уверење не може бити
старије од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали почев
од 10.05.2005. године достављају оверене фотокопије диплома
или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије
од 6 месеци и за основне академске (или струковне студије) и
за мастер (специјалистичке студије) студије; извод из матичне
књиге рођених (не може фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, не може фотокопија); оригинал
уверење надлежног суда да није под истрагом и да се против
њега не води кривични поступак (уверење се добија у надлежном суду); оригинал уверење надлежног СУП-а да није осуђиван за горе побројана кривична дела; радну биографију, осим

за лица која први пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу психофизичких способности у надлежну службу за послове запошљавања, а о датуму и времену провере психофизичке
способности биће обавештени од стране школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Пријаве слати поштом на адресу:
Средња економска школа, 15300 Лозница, Трг Јована Цвијића
4, са назнаком: „Пријава на конкурс или предати непосредно у
канцеларији секретара школе или Службе рачуноводстава, у
периоду од 10.00 до 13.00 часова“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА”
15303 Тршић, Тршићки пут бб.
тел. 015/868-323

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), односно да има: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1
подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. 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
Закона, за наставника основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; дозволу за рад - лиценцу; обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност); најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно најмање десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 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; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености
овог услова се подноси пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правноснажном 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 српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
достави и: попуњен пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију); уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или
оверену копију); уверење о положеном испиту за директора
установе (оригинал или оверену копију) - пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора; потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење надлежног суда да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); уверење
МУП-а Републике Србије да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); доказ о знању српског
језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику (оригинал или оверена копија);
биографију са кратким прегледом рада у служби (радна биографија); предлог програма рада директора за време мандата; кандидат који је претходно обављао дужност директора
установе и за време чијег мандата је вршено спољашње вредновање, дужан је да достави резултате стручно-педагошког
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надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверену
копију). Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
се достављају у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
избор директора школе“, лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узети у разматрање. Све додатне информације о конкурсу се могу добити радним даном од 08.00 до 13.00 часова,
на телефон: 015/868-323.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића бб.
тел. 018/800-068

Наставник географије

са 5% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе географије и звање
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 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): професор
географије; дипломирани географ; професор историје - географије; дипломирани географ - просторни планер; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ
- мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер
професор географије и информатике; мастер професор биологије и географије. Лице које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије
на студијском програму: географија; дипломирани географ;
професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике. Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане законом за заснивање
радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020), као и из члана
142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана,
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; диплома о
стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односне
групе предмета; студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу),
и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
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цима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења
не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу
доставити лично или на горенаведену адресу.

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време
до повратка запослене којој мирује радни
однос са функције, односно именовања на
место директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло одговарајућу стручну спрему за извођење наставе српског језика и
књижевности и звање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник 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): професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор српског језика и српске књижевности; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности
и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; професор југословенских књижевности;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер
професор језика и књижевности студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Српски
језик и примењена лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности; 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; мастер професор
књижевности и језика србиста; мастер професор књижевности
и језика - компаратиста; мастер професор предметне наставе.
Лице из тачке 1) овог члана које је стекло академско звање
мастер мора имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон
и 6/2020), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно
образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе). Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; диплома о стручној спреми стеченој на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог
степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије;

уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о
раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

ОШ “УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др.
закон и 6/20), односно високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне
или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука-у ком случају је неопходно да
су 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца) наставника,
васпитача и стручног сарадника; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог образовања; да кандидат има обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који не поседује лиценцу може
бити изабран, али ће бити дужан да положи испит за директора школе у року до две године од дана ступања на дужност);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; држављанство Републике Србије; знање
српског језика. Изузетно, уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које,
уз испуњеност 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 основне школе, обуку и положен испит
за директора школе и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених на новом
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (овера не
старија од 6 месеци); кандидати који су стекли образовање по
прописима о високом образовању почев од 10. септемба 2005.
године достављају оверену фотокопију дипломе и мастер и
основних студија (овера не старија од 6 месеци); оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (овера не старија од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српског језика (доставља
само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику); документ о положеном испиту за директора
школе (уколико је кандидат полагао испит, оверена фотокопија не старија од 6 месеци, уколико кандидат не достави овај
доказ, пријава се сматра потпуном); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања издату након објављивања
конкурса (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
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Наука и образовање
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 (уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова и
потврда Повереника за родну равноправност да није утврђено
дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци, оригинали или оверене фотокопије); доказ да се против кандидата
не води кривични поступак (потврда/уверење суда, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује, а уколико се на конкурс јавило лице које је
претходно обављало дужност директора, дужно је да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (фотокопије извештаја оверене
печатом установе у којој је надзор вршен); радну биографију
са доказима о стручним и организационим способностима и
оквирни план рада за време мандата. Пријава на конкурс за
избор директора са комплетном документацијом доставља се
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”, са основним подацима кандидата. Рок за подношење пријава по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања. Све додатне информације могу се добити
у секретаријату школе, лично или на број телефона: 018/522834. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком роду
подрзумевају природни женски и мушки род лица на која се
односе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ”
18000 Ниш, Зетска 55

Наставник практичне наставе
фармацеутске групе предмета
(Фармацеутска технологија)
за 53% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл.
РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019
и 2/2020) и то: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља; дипломирани фармацеут; специјалиста
фармације, специјалиста за контролу лековитог биља; магистар фармације; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације - медицински биохемичар.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020): да имају одговарајуће образовање: завршена основна
школа.
ОСТАЛО: држављанство РС; психичка, физичка и здраствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминатнорно понашање; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, а лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар
доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију (ЦВ);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских
студија). Уколико кандидати достављају уверење о завршеном
школовању потребно је да није старије од 6 месеци, односно
потврда да није израђена диплома; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци,
оригинал или оверену фотокопију-уверење МУП-а); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, доказ подноси

Бесплатна публикација о запошљавању

изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о
знању српског језика подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику. За све информације обратити се
секретару школе на број телефона: 018/535-165. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања школа ће минимум личних података кандидата
доставити Националној служби за запошљавање ради психолошке процене за рад са ученицима. 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. Као дан предаје докумената
сматра се дан предаје пошти (печат поште). Пријаве се могу
поднети лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком: ”За конкурсну комисију”, са наведеним радним местом за
које конкуришу.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник медицинске групе предмета
(дерматологија са негом)
са 75% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог.

Наставник медицинске групе предмета
(естетска нега)
са 55% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар - козметичар; специјалиста фармације,
специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста
козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар естетичар.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад
са 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; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се 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, у оригиналу или у
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. Доказ из тачке 2) 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 горе наведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац
тел. 018/887-055

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо
образовање за предмет математика, члан 3 став 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19):
професор историје; професор историје и географије; дипломи-

рани историчар; мастер историчар; дипломирани историчар
- мастер; мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани- мастер
треба да имају завршене основне академске студије историје.
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом
за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), као и из члана
142 став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење надлежне установе. Образовање из става 1 овог члана,
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Диплому о
стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односне
групе предмета; студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о
броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
Рибариће
36320 Тутин
тел. 020/821-110

Наставник музичке културе
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање и да испуњава одређене услове, у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања
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Наука и образовање
у листу „Послови“. Кандидати уз пријаву подносе следећа
документа: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, доказ о стручној спреми, попуњен пријавни формулар
(налази се на интернет страници Министарства просвете),
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење да лице није кажњавано или осуђивано (за дела
која су наведена); уверење да се не води кривични поступак
и истрага, доказ (уверење/сертификат) да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (настава
се изводи на босанском језику), а обавезно доставити (важи
за наставнике и стручне сараднике): доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (од најмање
30 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова).
Предвиђена је претходна психолошка процена способности
кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење кандидати достављају приликом закључивања уговора о раду. Пријаве са документацијом (оверене фотокопије или оригинали) слати на адресу:
ОШ „Меша Селимовић“, 36309 Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације
могу се добити путем телефона: 020/821-110.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Лектор за ужу област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Германистика
Одсек за германистику

Асистент за ужу научну област
Германистика
Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Светска и компаративне
књижевности са теоријом књижевности
Асистент са докторатом за ужу научну
област Новинарство
Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија (за предмете из
области психотерапија, психолошког
саветовања и психологије партнерских
односа)
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Романистика (предмети из
области Шпанског језика и Хиспанске
културе)
Одсек за романистику

Асистент за ужу научну област
Русинистика
Одсек за русинистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Румунистика
Одсек за румунистику

Сарадник у настави за научну област
Румунистика
Одсек за румунистику

УСЛОВИ: Потребна документација:
1. Наставник (сва звања) - универзитетски професор:
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним, мастер
(магистарским) и докторским студијама / дипломе о стеченом
научном називу доктора наука; биографија састављена на
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника универзитета) у папирном облику и на ЦД-у; подаци о
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и
сами радови (у папирном или електронском облику на ЦД-у);
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друге прилоге којим се доказује испуњеност услова за избор
у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о
ближим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/35pravilnici.
2. Асистент - оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним и мастер студијама или магистарским студијама потврду да су уписани на докторске студије или потврду да
је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који
завршавају докторат по раније важећим прописима), биографију састављену на основу упитника који се може преузети са
веб-сајта Факултета: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organifakulteta/izborno-vece у папирном облику и на ЦД-у (извештај
о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника;
кандидат попуњава податке од II до VII); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме
радове.
3. Асистент са докторатом - оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним, мастер студијама или магистарским
студијама и докторским студијама - биографију састављену
на основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета: http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi-fakulteta/izbornovece у папирном облику и на ЦД-у (извештај о пријављеним
кандидатима за избор у звање сарадника; кандидат попуњава податке од II до VII); подаци о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова, као и сами радови.
4. Лектор - оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним и мастер студијама или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању из одговарајуће области
према раније важећим прописима; биографију састављену на
основу упитника који се може преузети са веб-сајта Факултета:
www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника, у папирном облику и на
ЦД-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове.
5. Сарадник у настави - оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним студијама; потврду да су уписани на одговарајуће мастер академске студије; биографију
састављену на основу упитника који се може преузети са
веб-сајта Факултета: www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадника
податке о досадашњем раду; списак стручних и научних
радова, као и саме радове. Ближи услови за избор у звање
сарадника одређени су члановима 129-132 Статута Филозофског факултета.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани дефектолог
- мастер који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; мастер дефектолог
који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни формулар (са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), приложе и следеће доказе: 1. потписану биографију; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњавању из
казнене евиденције МУП-а; 4. оригинал или оверену копију
уверења о држављанству РС (не старије од шест месеци); 5.
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. оверену фотокопију доказа о знању српског језика (уколико је лице завршило основну, односно средњу школу на језику националне мањине по
наставним плановима и програмима Републике Србије), сматра се да поседује знање српског језика; 7. копију личне карте; 8. доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности
за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења
уговора о раду). Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или непосредно у
школи, радним даном од 09.00 до 13.00 сати. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област
Кривично-правних наука
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, а пријаве са потребном документацијом, којом се
доказује испуњеност услова, подносе се у седишту Факултету.

ПУ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб.

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
боловања

21480 Србобран, Хајдук Вељка 5
тел. 021/730-040

Дефектолог олигофренопедагог
3 извршиоца

Дефектолог олигофренопедагог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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), односно: 1. да је стекао одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у складу са 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 са сметњама у
развоју и инвалидитетом (доставља се пре закључивања
уговора о раду); 3. није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међинародним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Врста образовања: професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развој;
дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа

УСЛОВИ: на основу члана 155 став 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) стручна спрема основно образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује васпитно-образовни рад;
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за радно место - васпитача под 1), 3), 4), 5), саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија,
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова под 1), 2), 3) и 4) саставни су
део пријаве на конкурс и подносе се у оригиналу или у виду
оверених фотокопија. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потребно је доставити следећу
документацију: диплому о завршеном одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију); извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда као доказ да
лице није осуђивано (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
лиценцу за рад (оригинал или оверену фотокопију) уколико
је кандидат поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор (васпитачи), у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија у року од осам дана од дана обављеног
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Наука и образовање
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију послати на адресу установе: ПУ „Плави чуперак“ Тител, Доситејева бб, 21240 Тител. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на телефон: 021/2960-292.

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

Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Биохемија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, који је сваки од
претходних степена студија завршио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. Посебан услов: кандидати који конкуришу
за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у
установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
1. краћу биографију, 2. фотокопију личне карте (уколико лична карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и
друге стране личне карте са јасно видљивим подацима), 3.
оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/нотара), 4. списак радова и публикација (у два примерка), 5 ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у
списку, 6. Образац упитника и Образац пријаве на конкурс
се преузимају са сајта: https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.
php, 7. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Медицински факултет задржава право да
контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне
документације, те вас молимо да доставите тачне податке за
контакт. Доказ о некажњавању можете доставити најкасније
30 дана од дана објављивања конкурса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 9
тел./факс: 013/741-300
www.zmajkovin.edu.rs

Наставник математике

за 88,88% радног времена

Наставник физике

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће
образовање и то: а) за радно место наставник математике
одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр.88/17, 27/18 др.закон, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 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) 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. Лице из подтачке (2) мора имати завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. 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; б) за радно место
наставник физике одговарајуће високо образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.88/17, 27/18 др.закон, 10/19
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
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(„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,
19/20, 3/21, 4/21 и 17/21) 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; лице из подтачке (2) мора имати завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; лица која
су стекла академско звање мастер, морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. бразовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова изабрани кандидати за радна места наставника ако
га не поседују обавезни су да стекну у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, а 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 напред наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (важи за оба радна места); 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 родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, ускладу са законом утврђено дискриминаторно
понашање (важи за оба радна места); 4. да има држављанство Републике Србије (важи за оба радна места) и 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) - важи за оба радна места; услови под
тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
под тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
под тачком 2 пре закључења уговора о раду. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима код Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. После пријема
резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурс ће бити
отворен 8 дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријавни
формулар за сва радна места доступан је на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и попуњавају га и достављају кандидати за оба радна
места. Уз пријавни формулар кандидат подноси: 1. оверену
фотокопију дипломе (ако је завршио студије по прописима
који су уређивали високо образовање почев од 10.9.2005.
године онда и диплому за студије првог степена и за студије
другог степена и додатак дипломама, додатак дипломи може
бити у обичној фотокопији), 2. уверење да није осуђиван за
кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (из полицијске управе)
-оригинал или оверена фотокопија (важи за оба радна места),
3. уверење о држављанству РС које није старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија (важи за оба радна места),
4. доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик), осим кандидата који
су средње, више и високо образовање стекли на српском језику (важи за оба радна места) и 5. радну биографију (осим за
лица која први пут заснивају радни однос), важи за оба радна
места. Школа у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Законом о заштити
података о личности обрађује тражене податке о личности
потенцијалних кандидата, са којом обрадом се сматра да су
се потенцијални кандидати сагласили самим учешћем на конкурсу и слањем потребне докуменције. Рад у школи одвија
се у две смене, које се мењају сваке друге недеље. Пријавни
формулар са потребном документацијом донети лично или
послати поштом на адресу: ОШ “Јован Јовановић Змај”, 26220
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 9, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. Додатне информације могу се
добити на тел./факс: 013/741-300, од секретара школе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ
18000 Ниш, Београдска 18

Наставник у звање професора
струковних студија за научну област
Педагошке науке, уже стручне области
Педагошке науке - интегративна пракса
и Педагошке науке
УСЛОВИ: за избор наставника у звање професора струковних студија и пријем у радни однос: кандидат не сме бити
правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела из чл.
72 став 4 Закона о високом образовању; завршене академске студије трећег степена - стечен научни назив доктора
наука из научне, односно стручне области за коју се бира
у звање, који је стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у Републици Србији
или има диплому доктора наука из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, стечену у иностранству,
признату у складу са Законом о високом образовању; способност за наставни рад: позитивна оцена наставног рада
добијена у студентској анкети; најмање 10 бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама
М10+М20, М30+М40+М50+М60, од тога најмање два рада
категорије М30 и један рад категорије М20; објављену основну или помоћну уџбеничку литературу или друге публикације, намењене студентима академије или широј стручној
јавности; најмање пет година радног искуства у наставничком или сарадничком звању на високошколској установи, од
тога најмање две године у звању вишег предавача; најмање
три референце из научне, односно стручне области за коју
се бира, између референци из чл. 7 ст. 1 т. 6 Правилника о
ужим стручним, односно уметничким областима Академије
техничко-васпитачких струковних студија (бр. 01-1/774-6 од
16.11.2021. године и бр. 01-1/820-5 од 01.12.2021. године);
за друштвено-хуманистичко поље: рад на научним, истраживачким, односно уметничким пројектима; припремање,
учешће у извођењу и извођење научних, истраживачких,
стручних односно развојних пројеката; објављивање радова у професионалним часописима са рецензијом; објављивање књига, реферата, приказа и презентација на научним,
стручним скуповима, односно обављање истраживања или
презентација за наручиоце изван Академије; учешће у раду
жирија на домаћим и страним такмичењима, конкурсима и
манифестацијама, рецензирање предлога истраживачких
пројеката; уређивање часописа, публикација или зборника радова са научних, стручних скупова; добијени позиви
за евалуацију образовних програма; организација и вођење
локалних, регионалних, националних и међународних стручних и научних конференција и скупова; учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним
конференцијама и скуповима. Подаци о потребној стручној
оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама, оцењиваће се у изборном поступку, а у складу
са чл. 84 Закона о високом образовању, Статутом АТВСС и
Правилником о избору у звање и заснивању радног односа
наставног особља АТВСС (Пречишћен текст бр. 01-1/820-7
од 01.12.2021. год. 01-1/867-4 од 16.12.2021. год.). Кандидати на конкурс достављају: пријаву на конкурс (име и презиме
кандидата; назив уже области за коју се конкурише; податке
о рођењу); дотадашње звање са датумом избора, односно
дотадашње радно место; податке о постигнутом степену
образовања са датумима (диплома, специјализација, магистратура, докторат); датум нострификације дипломе стечене
у иностранству; податке о претходним изборима, односно
поновном избору са датумима; контакт адресу, телефон,
имејл; и списак прилога); прилоге уз пријаву за избор у
одговарајуће звање: биографске податке; класификоване
објављене научно-стручне радове припремљене по општим
библиографским принципима, односно по упутствима за
цитирање литературе у научним часописима; релевантне
научно-стручне радове; оверене дипломе о одговарајућој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати који конкуришу за наставничка изборна звања у складу
са чланом 75 став 10 Закона о високом образовању достављају: оцену о резултатима образовног, научног, истраживачког односно уметничког рада, оцену о ангажовању у
развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, оцену
резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног,
односно уметничко-наставног подмлатка. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
НСЗ „Послови“ на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се узимати у разматрање.

05.01.2022. | Број 967-968 |

43

Наука и образовање

МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“
Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Економ
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: 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 кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра зашићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС (http: /www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/8FORMULAR-ZA -KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу документацију:
пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења или
потврде о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа, оригнал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест
месеци), кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или ориргинал или оверена
фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидати су дужни да у пријави
наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење
здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се доноси лично
или на адресу: Млекарска школа са домом ученика „Др Обрен
Пејић”, 18300 Пирот, Николе Пашића 173, у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Додатне информације могу се додати на
телефон школе: 010/311-258.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18217 Љуберађа
тел. 010/2680-120

три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; 5. поседовање држављанства
Републике Србије; 6. знање српског језика на којем остварује
образовно-васпитни рад; Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење/потврду из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања; оригинал/оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци; оригинал/оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених не старији од 6 месеци; доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (доказује
се дипломом). Доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина доставља изабрани кандидат у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава, врши
ужи избор кандидата, које у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријава са потребном документацијом подноси се лично или поштом, у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за стручног сарадника - психолога”, на адресу школе: Основна школа „Светозар Марковић”, 18217 Љуберађа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона 010/2680-120.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера,
без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора од 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
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају и достављају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопија дипломе о стеченом образовању или уверење о
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству РС (оверена фотокопија, не старија
од шест месеци); уверење да се против кандидата не води
истрага; уверење да није осуђиван. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
доставља изабрани кандидат 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.

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији
“Послови” (број 964) поништава се у целости.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ”

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, у складу са члановима 140-143 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20),
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021) послове стручног сарадника - психолога може да обавља: професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије;
дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер
психолог; дипломирани психолог-мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са и ученицима; 3. извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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ПРОКУПЉЕ

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана
Перовић, 022/2712-529. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за пријем
у радни однос“. Конкурс 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. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
предложени сви тражени докази, биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

11300 Смедерево, 16. октобра бб.
тел. 026/653-633

Техничар одржавања информационог
система и технологија

на одређено време, 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 одговарајуће
образовање: основна школа; 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 трајају од 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;
4. да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњавању услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању
(основна школа); извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци; лична биографија
(ЦВ); сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, познавање Office пакета, Windows оперативног система.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Економско-трговинској школи у Смедереву.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу
са чланом 154 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-вас-

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

Наука и образовање
питни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

25253 Ратково, Ратка Павловића бб.
тел. 025/883-915

у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама школе. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе сваког радног дана од 07.00
до 14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за „Конкурс
за пријем у радни однос на радно место наставника руског
језика”. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

Наставник физике

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то да:
а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 школе. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 07.00
до 14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс
за пријем у радни однос на радно место наставника физике“.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе.

Наставник руског језика
за 77,77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то да:
а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) 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

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Наставник енглеског језика
у првом циклусу

Стручни сарадник библиотекар
за 50% норме

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 139 и члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон. 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; обавезно образовање лица из члана 140 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 мора да има степен и врсту
стручне спреме у складу са важећим Правилником о степену и
врсти образовања и стручних сарадника у основној школи, „Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). 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 обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 4) да
зна српски језик. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду, а докази о испуњености осталих
услова су саставни део пријаве на конкурс. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на
адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и потписану пријаву са радном
биографијом; оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старију од шест
месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену
копију потврде/уверења о стицању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидат који је
положио испит за лиценцу може доставити доказ о положеном
испиту у оригиналу или овереној копији, не старије од шест
месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци од дана објављивања огласа);
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања - уверење из МУП-а (не старије од шест месеци од
дана објављивања огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском
језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-

вора 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 подношење пријаве 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 наставника енглеског језика I циклуса и стручног сарадника - библиотекара подносе се у затвореној коверти, лично
или путем препоручене пошиљке, на адресу: Основна школа
“Слободан Савковић”, Стари Бановци, Грчка 31, уз напомену
„Конкурс за (назначити радно место) - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверени 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: 022/351-214.

ОШ “СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1.
да имају средње стручно образовање, односно да поседују IV
степен стручне спреме; 2. да знају ромски језик; 3. да имају
завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента;
4. да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 5. 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 из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да имају
држављанство Републике Србије. Кандидати за педагошког
асистента уз пријаву треба да доставе следећа документа: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченој стручној спреми (оверена
копија сведочанства о завршеној средњој школи, сертификат
издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о завршеној уводној обуци за педагошког асистента);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци од дана објављивања огласа); извод из матичне
књиге рођених (не старије од шест месеци од дана објављивања огласа). Доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној
дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом подносе
се у затвореној коверти, на адресу школе: ОШ „Слободан
Савковић” Стари Бановци, Грчка 31, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс за педагошког асистента”. За све додатне
информације обратити се мејлом на: ossbanovci@mts.rs или
позвати на контакт телефон: 022/351-214 (секретар школе).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановић 52
тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене запослене
преко 60 дана, односно до повратка запослене
са боловања, а најдуже до 31.8.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања предвиђеног Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама, треба да
испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став (1) и (2) (изузетно и став
3) Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 3) да није правоснажном судском пресудом осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из
матичних књиге рођених, оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци), оверен препис / фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима),
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања (оригинал или оверена копија, не старија од шест
месеци) и краћу биографију. Пријаве се достављају на адресу
школе, са назнаком: „Конкурс за наставника српског језика и
књижевности“ или лично код секретара. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, на број телефона:
015/350-483.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019,
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и4/21); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања прописано је
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
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варајући 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) члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидати уз одштампани пријавни формулар (на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС) на конкурс треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019,
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21);
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, да није старије од 6 месеци); доказ да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена на српском
језику или уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није
у обавези да враћа конкурсну документацију. На одштампаном пријавном формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и
адресу електронске поште ако је кандидат поседује. Пријавни
формулар са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 015/334-910, 334-911.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390
e-mail: osdisaati@mts.rs

Секретар школе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то да: а) имају одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање на студијама другог степена, као и на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2015. године; б) имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против 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) имају држављанство Републике Србије. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају и следећу потребну документацију: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију,
не старију од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом основном
образовању; очитану личну карту (фотокопију уколико није
чипована); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела наведена у члану
139 тачка в) Закона о основама система образовања и вас-

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 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 и 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, 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
разредне наставе, 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. 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. 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 мало-
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летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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. У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

Наставник технике и технологије
за 50% 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, 27/2018 - 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 и 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 тачке 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, 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 технике и технологије, и то: 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 физи-
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ке 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 медијатекарство; 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 техничког и информатичког образовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1
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. 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 да за њега 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. У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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.

Посао се не чека, посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

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
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20).
Кандидат треба да има одговарајуће образовање у погледу
врсте стручне спреме предвиђене чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („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);
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20), уверење се прибавља у МУП-у; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови“.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА МАТИЋ”

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
тел. 031/517-589

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање за
наставника, васпитача или стручног сарадника из члана 140
став 1 и 2 Закона о основима система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање
дозволе за рад (лиценца или стручни испит); поседовање
лиценце за директора установе (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); најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 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 давања или
примања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
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дидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; поседовање држављанства Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену копију лиценце за рад, доказ
о радном искуству на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности за кривична
дела наведена у конкурсу (не старија од 6 месеци), уверење
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак (не старије од 6 месеци), доказ о знању
српског језика (само за кандидате који нису стекли одговарајуће образовање на српском језику језику, доказ о резултатима стручно педагошког надзора о раду кандидата (ако га
поседује), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања (за кандидата који је
претходно обављао дужност директора школе) и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Нада
Матић“, Ужице, Хаџи Мелентијева бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 031/517-589.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА
СЕДИШЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу научну,
односно стручну област Машинско
инжењерство
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
мора да испуњава следеће услове: обавезни услови за избор у
звање професора струковних студија су: завршене академске
студије трећег степена – научни назив доктора наука из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, који је
стечен на акредитованом факултету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или у иностранству (диплома
призната у складу са Законом о високом образовању) или стечено научно звање доктора наука (VIII степен) из одговарајуће
научне/стручне области по пропису који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. године, научне односно стручне
радове објављене у научним часописима или зборницима, са
рецензијама, способност за наставни рад. Допунски услови за
избор у звање професора струковних студија су: ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према одредбама овог Правилника;
поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира, између следећих референци: научни/стручни радови објављени у међународним или домаћим
научним часописима или зборницима са научних/стручних/
скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, из научне/стручне области за коју се
бира; студије и пројекти (оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту); учествовање или вођење
посебних стручних курсева, семинара или радионица у земљи
и иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно домаћим научним, референтним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова из научне, односно стручне области за коју
се бира. Уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњавању услова,
кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. радну
биографију (у штампаној и електронској верзији у ворду) која
треба да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења,
општина); држављанству, телефон и мејл; о постигнутим
степенима образовања; податке о истраживачком, стручном
и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи
и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су
битни; 2. доказе: потврда установе или друге организације о
радном искуству; извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак
променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у
овереној фотокопији; диплому или решење о нострификацији
дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако
кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима у
наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање на другој установи; сертификате, потврде,
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уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних
скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа,
високошколских установа за сваки податак наведен у пријави
који се односи на истраживачки, стручни и професионални
допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у
земљи и иностранству; друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична дела
утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације
коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних студија Западна Србија, на
адресу Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана
од дана објављивања у јавном гласилу, односно на интернет
страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић,
дипломирани правник, контакт телефон: 031/512-013.

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну, односно стручну област
Општемедицински предмети са
здравственом негом
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
мора да испуњава следеће услове: обавезни услови за избор
у звање професора струковних студија су: завршене академске студије трећег степена – научни назив доктора наука из
научне, односно стручне области за коју се бира у звање,
који је стечен на акредитованом факултету и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или у иностранству
(диплома призната у складу са Законом о високом образовању) или стечено научно звање доктора наука (VIII степен)
из одговарајуће научне/стручне области, по пропису који је
уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, научне односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама, способност за наставни рад.
Допунски услови за избор у звање професора струковних студија су: ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према
одредбама овог Правилника; поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира,
између следећих референци: аучни/стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима или
зборницима са научних/стручних/скупова; бјављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из
научне-стручне области за коју се бира; студије и пројекти
(оригинално стручно остварење или руковођење или учешће
у пројекту); учествовање или вођење посебних стручних
курсева, семинара или радионица у земљи и иностранству;
рецензирање научних и стручних радова публикованих у
међународним, односно домаћим научним, референтним
часописима или зборницима са научних, односно стручних
скупова из научне, односно стручне области за коју се бира.
Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњавању услова, кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. радну
биографију (у штампаној и електронској верзији у ворду) која
треба да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења,
општина); држављанству, телефон и мејл; о постигнутим
степенима образовања; податке о истраживачком, стручном
и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи
и иностранству; друге податке за које кандидат сматра да су
битни; 2. потврду установе или друге организације о радном
искуству; извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио
личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној
фотокопији; диплому или решење о нострификацији дипломе
стечене у иностранству, у овереној фотокопији (ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома,
подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе); доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у
наставно и научно звање на другој установи; сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних
и стручних скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак
наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни
и професионални допринос; допринос наставној делатности;
допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу
са другим високошколским, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству; друге доказе за које
учесник конкурса сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних
студија Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34, 31000
Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у јавном

гласилу, односно на интернет страници Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Марина Шумаревић, дипломирани правник, контакт телефон: 031/512-013.

Наставник у звање предавача за
ужу научну, односно стручну област
Општемедицински предмети са
здравственом негом
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора да испуњава следеће услове: обавезни услови
за избор у звање предавача су: стечен академски назив
магистра наука или најмање стручни назив специјалисте
академских студија из научне, односно стручне области за
коју се бира у звање, стечен на акредитованом факултету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији
или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне,
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у
иностранству, признат у складу са Законом о високом образовању, способност за наставни рад. Допунски услови за
избор у звање предавача су:
ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, позитивна оцена
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије; поседовање најмање три референци из
научне, односно стручне области за коју се бира, између
следећих референци: научни/стручни рад објављен у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова; објављени уџбеник,
практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из
научне-стручне области за коју се бира; студије и пројекти;
учествовање или вођење посебних стручних курсева, семинара или радионица у земљи и иностранству; рецензирање
научних и стручних радова публикованих у међународним,
односно домаћим научним, референтним часописима или
зборницима са научних, односно стручних скупова из научне, односно стручне области за коју се бира. Уз пријаву на
конкурс, као доказ о испуњавању услова, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: 1. радну биографију
(у штампаној и електронској верзији у wорд-у) која треба
да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења,
општина); држављанству, телефон и мејл; о постигнутим
степенима образовања; податке о истраживачком, стручном
и професионалном доприносу; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу стручној, академској
и широј заједници; податке о сарадњи са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; друге податке за које кандидат
сматра да су битни; 2. доказе: потврда установе или друге
организације о радном искуству; извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о
држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или
решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству,
у овереној фотокопији (ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о
завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе); доказе о изборима у наставно и научно
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање
на другој установи; сертификате, потврде, уверења и друге
исправе издате од научних, стручних и других надлежних
организација, организатора научних и стручних скупова,
организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави
који се односи на истраживачки, стручни и професионални
допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; друге доказе за које учесник
конкурса сматра да су битни; доказе о неосуђиваности за
кривична дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. Пријаве се подносе Академији струковних студија Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве 34,
31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања
у јавном гласилу, односно на интернет страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, дипломирани
правник, контакт телефон: 031/512-013.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: 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. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове
из чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно 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; 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, 13/18 и 11/19); 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије;
5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверење
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 оверен 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); 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.
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: Основна школа „Алекса
Дејовић“, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно, са назнаком: „За
конкурс - наставник математике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 031/531-950.

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које: је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; испуњава услове за
наставника средње школе за предмете који се изучавају у
оквиру плана и програма гимназије, односно за педагога
и психолога школе; има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; има дозволу за рад наставника, односно стручног
сарадника; има обуку и положен испит за директора установе (лиценца за директора); најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; зна српски језик;
истиче се у наставно-педагошком раду, поседује организационе и лидерске способности. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар за пријаву на конкурс,
преузет са званичног сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати прилажу: биографске
податке са прегледом кретања у служби; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од шест месеци);
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење полицијске управе да кадидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима за избор директора (оригинал или
оверена копија, не старија од шест месеци); оверен препис уверења о положеном стручном испиту или лиценцу
за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија, не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); лекарско уверење (не старије од шест месеци) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 положеном
испиту за директора установе (лиценца за директора, оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност разлога недостављања извештаја); програм рада за
наредни мандатни период; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду и
организационе и менаџерске способности; уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на телефон: 014/221-622.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бујановац, Биљача
тел. 017/647-200

Наставник физичког и здравственог
васпитања

за 15% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најкасније
до 31.08.2023. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) 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 неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Напомена: за радно место наставника
физичког и здравственог васпитања настава се изводи на
српском језику. Документа послати на адресу ОШ „Десанка
Максимовић” у Биљачи, 17522 Биљача бб.

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЂЕНИ”
Бујановац, Mуховац
тел. 065/251-1117

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 122 и 139 и члан 140 став 1 и
2 Закон 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). За директора школе може бити изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 88/2017) и на основу
сдудије у трајању од најмање четири године по пропису
који уређује високо образовање од 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседују може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року од две године од дана ступања на
дужности; поседовање психичке, физичке и здравствене
способноси за рад са ученицима; поседовање држављанства; знање српског језика и језика на којем се реализује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајање од најмање 3 месеца, нити за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или радоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правог саобраћаја и против човечности и други добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стечено одговарајућег образовање; изузетно, уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона,
дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
овог 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, 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; да кандидат има психичку, физичку
и здравствене способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 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); да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); да има положен испит
за директора. Изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, а уз уредно попуњен
образац (пријавни формулар) који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати су у обавези да приложе
следећу документацију: копију личне карте (или очитану
личну карту), оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверен препис уверења о положеном
испиту, лиценцу за наставника, педагога или психолога;
потврду о раду у области образовања и васпитања након
стеченог образовања и васпитања од најмање 8 односно
10 година (не старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности
из казнене евиденције (не старије од 6 месеци); уверење
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о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу; уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага нити је
подигнута оптужба (не старије од 6 месеци); лекаско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (оригинал лекарско уверење,
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве доставити на адресу Основне школе
„Миђени“, Муховац, Бујановац, Пошта 17520 бб., са назнаком: „Пријава на конкурс за директора” или доставити
лично код секретара школе. Напомена: настава се изводи на албанском језику. Ближе информације о конкурсу
мугу се добити код секретара школе или путем телефона:
065/2511-117.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Солунских бораца 4

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

на мандатни период од 4 године

Наставник предметне наставе
- наставник електротехнике и
електронике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и чл. 140 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање: 1) из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2) из
члана 140 ст. 3 овог закона, за васпитача, дозволу за рад
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи, на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да поседује стручне и организационе способности;
да има завршен прописани програм обуке и положен испит
за директора - лиценца за директора. Испит за директора
предшколске установе може да полаже лице које испуњава услове за директора и које има доказ о похађаном
прописаном програму обуке за стицање лиценце за дирекрора. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о положеном испиту за директора - лиценца за директора,
уверење из казнене евиденције (не старије од шест месеци), потврду о радном искуству, доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), преглед кретања у служби са биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима; ако се на конкурс пријави лице које је претходно
вршило дужност директора установе, дужно је уз пријаву
на конкурс доставити и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Напомена:
ако на конкурсу буде изабран директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност директора. Ако изабрани директор не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје му функција
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе и преко
контакт телефона: 030/463-325.

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони,
10/19 и 6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање
складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020 и
1/2021), односно: професор електротехнике; дипломирани
инжењер електронике; дипломирани инжењер електротехнике; мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер мехатронике; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона /
имејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
(односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања, не старије од 6 месеца; уверење о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику доставља
доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или на наведене
мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кан-
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дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско
уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
030/463-391 и 030/463-392. Пријаве се достављају на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за радно место
наставника предметне наставе - наставник електротехнике и електронике на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, замена до истека мандата
директора у првом мандатном периоду”.

| Број 967-968 | 05.01.2022.

Директор

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОМШ “ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19

Наставник клавира
Наставник клавира

са 90% радног времена

Наставник хармонике
Наставник гитаре
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 чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020), и то да: 1. 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. 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. 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.
ОСТАЛО: 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
(обавезно уписати број телефона/мејл-адресу), потребно
је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме у складу са 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), уверење о неосуђиваности кандидат прибавља у надлежној полицијској управи
МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), очитану личну карту, доказ о знању српског језика као језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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 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 у или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора. 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
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу:
Основна музичка школа „Предраг Милошевић” Књажевац,
Кеј Вељка Влаховића 19, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на телефон: 019/730-412.

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

Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО”
23207 Арадац, Маршала Тита 90

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чл. 122 став 5, чланом
139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и које има
образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник“, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21). За
директора школе може бити изабрано лице које: 1) поседује одговарајуће високо образовања из чл. 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе, за педагога и психолога,
које има образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи или Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи, односно лице
које је стекло одговарајуће високо образовање, и то:
на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије 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, или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); за наставника основне
школе, педагога или психолога; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да поседује дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника; има обуку и положен испит за директора
школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора положи у року од две године од дана ступања на дужност); зна
српски језик и језик на којем се изводи образовно-васпитни рад (српски и словачки језик); није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; има 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 чл. 140 став 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 чл. 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, однсоно струковен и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за директора
школе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, или доказ о положеном
испиту за лиценцу (дозвола за рад наставника и стручног
сарадника); оригинал или оверену фотокопију доказа о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (ако га кандидат поседује); изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност; оригинал или оверену фотокопију потврде којом се доказује
да кандидат има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања; оригинал
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или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - може и из досијеа, а изабрани кандидат ће доставити ново пре закључења уговора; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
одговарајуће уверење о положеном испиту из тог језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе („лекторат”) - доказе је потребно поднети за оба језика на којима се остварује образовно- васпитни рад (српски
и словачки); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став
1 тачка 3) Закона - уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”; оригинал
или оверену фотокопију уверења 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 кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) - уверење не
сме бити старије од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”; оригинал или оверену фотокопију извода
из МКР за кандидата који је променио презиме после издавања дипломе; биографију са предлогом програма рада;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања - оригинал или оверену
фотокопију; уколико се пријављује лице које је претходно
било директор - доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду, уколико га кандидат поседује - оригинал или
оверена фотокопија извештаја просветног саветника. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разметрање. Напомена:
пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно
са осталом потребном документацијом доставити установи
на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично
или на телефон: 023/887-010.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-041
e-mail: sskola@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020), за наставника гимназије, средње стручне школе у подручју рада
Економија, право и администрација и средње стручне школе у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, за
педагога или психолога, односно да има: 1) одговарајуће
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 премет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердис- циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, са претходно завршеним студијама првог степена
из 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; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе,
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 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;
држављанство Републике Србије; знање српског језика на
коме се и остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: оригинал или оверену фотокопију/препис, не старији од
6 месеци, документације којом доказује испуњеност услова.
диплома о стеченом образовању, лиценца (дозвола) за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад
директора (ако кандидат не поднесе доказ о положеном испиту за директора пријава на конкурс ће се сматрати потпуном,
а кандидат изабран за директора који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност), потврду о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење
– доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (може се приложити лекарско уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран за директора ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење), уверење/доказ о знању српског језика,
као језика на коме се у школи остварује образовно-васпитни
рад (ако се из дипломе о стеченом образовању може утврдити да је образовање стечено на српском језику, не треба
подносити посебан доказ о знању језика), уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (кандидат је дужан
да достави: 1) уверење МУП-а, 2) уверење надлежног суда
опште надлежности и 3) уверење надлежног привредног
суда), уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте (не треба
оверавати), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника доставља се
ако га кандидат има), резултат стручно-педагошког надзора
школе/установе и оцену спољашњег вредновања (обавезно доставља кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе/установе), биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана рачунајући од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште, са назнаком: „Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Директора школе именује министар на период од четири године, уз претходно прибављену
сагласност надлежног органа АП Војводине. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директору школе мирује
радни однос за време трајања два мандата и има право да се
врати на послове које је обављао пре именовања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
Оглас објављен 10.11.2021. године у публикацији
„Послови” за избор директора (на мандатни период
од 4 године) поништава се у целости.

Пословни центри НСЗ
05.01.2022. | Број 967-968 |
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

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

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Смедерево

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/ 488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

