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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.

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 969 • 19. јануар 2022. године

Издавач: Национална служба за запошљавање
Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић, Славица Даниловић, Мира Колаковић
Одсек за издаваштво: Зорана Павловић
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302
Дизајн и припрема за штампу: Марина Миловановић
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Администрација и управа

Администрација и управа
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
На основу чл. 54 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 1, чл. 10, чл. 11, 12 ст. 1 и 2 и чл. 13 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”,
број 2/19 и 67/21) и закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-9829/2021 од 27. октобра 2021. године и 51
број: 112-11034/2021 од 30. новембра 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место администратор
уписничар поште, у звању
референт

Писарница Владе, Одељење за
административне послове, Сектор за
правне и административне послове
1 извршилац
Опис послова: Врши пријем материјала, уподобљавање, уписивање, контрола предпаковање,
убацивање поднесака; сортирање материјала по
дневном реду, стављање бројева и омотница, разношење материјала за седнице Владе и одбора;
сортирање материјала након седнице и достава пречишћеног текста дневног реда; уређивање спискова
и обавља друге послове по налогу шефа Писарнице.
Услови за рад на радном месту: Образовање
стечено у средњој школи друштвеног или техничког смера или гимназија, радно искуство у струци
од најмање две године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место документалиста –
архивар, у звању референт

Одсек за архивске послове, Одељење
за административне послове, Сектор
за правне и административне послове
2 извршиоца
Опис послова: Преузима и стара сео регистратурском материјалу, евидентира кроз архивске књиге;
излучује трајне архивске грађе, пакује у архивске
кутије, предаје Архиву Србије; здружује, комплетира
архивиране предмете са допунама, доставља у рад
предмете и обавља друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови за рад на радном месту: Образовање
стечено у средњој школи друштвеног или техничког смера или гимназија, радно искуство у струци
од најмање две године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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3. Радно место послови
архивирања, у звању референт

Одсек за послове писарнице у
објекту Омладинских бригада 1
и Палата „Србија“, Одељење за
административне послове, Сектор за
правне и административне послове
1 извршилац
Опис послова: Разврстава и уноси предмете и
приспеле поднеске у терминал; здружује накнадно
приспеле поднеске са архивирањем предмета; доставља предмете у рад, стара се о роковима; улаже
предмете у архиву, даје податке о кретању предмета
и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Образовање
стечено у средњој школи друштвеног или техничког смера или гимназија, радно искуство у струци
од најмање две године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место послови пријема
и класификације поште, у звању
референт

Одсек за послове писарнице у
објектима Министарства финансија:
Београд, Крагујевац, Ниш и Нови
Сад, Одељење за административне
послове, Сектор за правне и
административне послове
6 извршилаца
Опис послова: Врши пријем поште и одвајање
нових поднесака од већ евидентираних поднесака;
класификује предмете; уноси податке у базу података, штампа омоте предмета; води попис аката, пише
захтеве за таксу; ради са корисницима услуга; обавештава о кретању предмета; архивира предмете
и ставља предмете у интерни рок и обавља друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Образовање
стечено у средњој школи друштвеног или техничког смера или гимназија, радно искуство у струци
од најмање две године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место послови анализе и
унапређења рада, у звању виши
саветник

Сектор за инвестиције и инвестиционо
и текуће одржавање
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и обрађује податке о
извршењу послова у Сектору и припрема најсложеније анализе и извештаје из делокруга Сектора;
предлаже мере у циљу реализације и ефикасности рада; сарађује и координира са руководиоцима
унутрашњих јединица о дневном распореду послова
и анализира реализацију истих; сарађује са инспекцијским и другим органима; припрема извештаје о
раду Сектора; обавља стручне послове у поступку
израде нацрта финансијског плана прихода и расхода; стара се о припреми техничке документације у
поступцима јавних набавки добара, услуга и радова;
израђује предлоге и процедуре за унапређење рада
Сектора и обавља друге послове по налогу помоћника директора.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско
инжењерство или машинско инжењерство или из
научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам
година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

6. Радно место за праћење
грађевинских послова, у звању
самостални саветник

Одсек за инжењерско грађевинске
послове
Одељењe за инвестициону изградњу
и адаптацију објеката, Сектор за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и евидентира податке
о реализацији инвестиционих пројеката из делокруга Одсека који се односе на грађевинске послове; израђује анализе и информације из декокруга
грађевинских послова и предлаже неопходне мере
у циљу ефикасног и оперативног извршења планских активности; прикупља потребне податке битне за израду пројектно техничке документације,
прати припремљеност техничке документације за
добијање потребних дозвола; израђује обавештења
и координира реализацију инвестиционих пројеката
са крајњим корисником; врши контролу динамике
реализације инвестиционих пројеката на терену и
стара се о извршењу динамичких планова; учествује
у изради документације у поступцима јавних набавки везаним за реализацију инвестиционих пројеката
и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско
инжењерство на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за координацију
архитектонских послова, у звању
самостални саветник

Одсек за инжењерско грађевинске
послове
Одељењe за инвестициону изградњу
и адаптацију објеката, Сектор за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и обрађује податке о
реализацији инвестиционих пројеката из делокруга Одсека који се односе на архитектонске послове
и припрема предлоге мера за унапређење; прати
и предлаже потребе за извођењем инвестиционих
радова у области архитектонских послова на објектима и процењује њихову вредност; анализира,
организује и спроводи мере у циљу ефикасног и
оперативног извршења планских активности; стара
се о прибављању потребних дозвола за извођење
архитектонских радова и прати реализацију радова
на инвестиционим пројектима из свог делокруга;
сарађује са државним органима и предлаже мере
везане за реализацију инвестиционих пројеката;
израђује обавештења и координира реализацију
инвестиционих пројеката са крајњим корисником;
врши стручни надзор над извођењем архитектонских радова, контролу динамике реализације инвестиционих пројеката на терену и стара се о извршењу
динамичких планова; учествује у изради документације у поступцима јавних набавки везаним за реализацију инвестиционих пројеката и обавља друге
послове по налогу шефа Одсека.
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Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области архитектура на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада:
За извршилачка радна места под бројем 1, 2, 3, 5, 6 и
7. место рада је у Београду, Немањина 22-26.
За извршилачко радно место под бројем 4 место
рада је за 2 извршиоца у Крагујевцу, за 2 извршиоца
у Нишу и за 2 извршиоца у Београду.
IV У изборном поступку провeравају се:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачка радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се практичним
радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писаном
симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), доставите и важећи сертификат, потврду или други доказ о познавању рада на рачунару
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачка радна места под редним
бројем 1, 2, 3 и 4:
- Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање), провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности радног места
(Уредба о категоријама регистратурског материјала
с роковима чувања), провераваће се писмено путем
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - процедура (рад писарнице), провераваће се
писмено путем симулације.
За извршилачко радно место под редним број
5:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација), провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних
набавки), провераваће се писмено путем симулације.
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- Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности радног места (Закон о планирању и изградњи), провераваће се
писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик ниво Б1 (енглески језик), провераваће се путем симулације (усмено).
Да би кандидат био ослобођен тестирања компетенције знања страног језика, ниво Б1 – енлески језик,
неопходно је да уз пријавни образац достави оргинал или оверену фотокопију Сертификата о знању
енглеског језика, који је издат од стране овлашћене школе за стране језике и којим доказује знање
енглеског језика и то ниво Б1.
Комисија ће на основу приложеног сертификата
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо усмене
провере.
За извршилачко радно место под редним
бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација), провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности радног места (Закон о планирању и изградњи), провераваће се
писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – (процедура - инвестиције), провераваће се
писмено путем симулације.
За извршилачко радно место под редним
бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за радно
место - лиценца (лиценца бр. 300 или 400). Доказ
о поседовању посебне функционалне компетенције
(наведена лиценца) доставља се уз пријавни образац у овереној фотокопији.
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација), провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности радног места (Закон о планирању и изградњи), провераваће се
писмено путем симулације.
ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачка радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 проверавају се: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет.
Наведене понашајне компетенције провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ
КАНДИДАТА
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће
се путем интервјуа са комисијом.
V Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни
конкурс“.
VI Лице задужено за давање обавештења у
вези јавног конкурса: Данијела Марковић и Мила

Левајац, тел. 011/3616-310, Управа за заједничке
послове републичких органа, од 9.00 до 12.00 часова.
VII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
IХ Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Управе за заједничке послове републичких органа или у штампаној
верзији на писарници Управе за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26.
Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац
пријаве доставља се на адресу Управе за заједничке послове републичких органа, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Х Докази који прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење или други акти из којих се
види на којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа издате од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријавним канцеларијама у основним судовима, односно у општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
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положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 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 извричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу
Изјава* у обрасцу пријаве заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
XI Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за
заједничке послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који конкуришу на више радних места, које се разликују у погледу тражених доказа о
дужини радног искуства у струци (потврда, решење
и други акти из који се види на којим пословима, у
ком периоцу и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на које
конкуришу.
XII Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6
месеци. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у
односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно
члану 9. Закона о државним службеницима, којим је
прописано да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу
провера компетенција.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев
од 07.02.2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), а
интервју са Комисијом ће се обавити у просторијама
Управе за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Бесплатна публикација о запошљавању

НАПОМЕНE
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао в.д. директора Управе за заједничке
послове републичких органа.
Овај оглас објављује се на огласној табли и web
страници Управе за заједничке послове републичких
органа: www.uzzpro.gov.rs, на web страници Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Београд
На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“,
бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18-др. закон), члана 61
став 1 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), чланa 9 став 3 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“,
бр. 2/19 и 67/21) и члана 6 Правилника о попуњавању извршилачких радних места у Државној ревизорској институцији број 110-1911/2021-08/1 од 23.
децембра 2021. године-пречишћен текст, Државна
ревизорска институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41.
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор број 1, са местом рада у
Београду
1 извршилац

2. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 2, са местом рада у Нишу
1 извршилац

3. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 3, са местом рада у Новом
Саду
1 извршилац

4. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник,
Сектор број 4
са местом рада у Београду
1 извршилац

Услови за рад на радном месту млађи саветник у ревизији (под редним бројем 1, 2, 3 и 4):
високо образовање из области економских или 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; Најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним
органима; Положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за административно
- техничке послове, звање
референт
Сектор број 1, са местом рада у
Београду
извршилац

Услови за рад на радном месту за административно – техничке послове (под редним бројем
5.) средња школа; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа:
Радна места попуњавају се заснивањем радног
односа на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног
рада.
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
одређено мерило за проверу одређене компетенције
у једној фази изборног поступка може да учествује у
провери следеће компетенције у истој или наредној
фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције за сва
радна места:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се усмено;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се усмено.
Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила на
провери општих функционалних компетенција у
једном конкурсном поступку имају важност трајања
у конкурсним поступцима у Државној ревизорској
институцији који се спроводе у наредне две године
од дана спроведене провере, осим ако кандидат није
захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
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2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 1):
- Посебна функционална компетенција за област
рада – управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и
Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из области делокруга радног места
(Закон о буџетском систему, Закон о буџету за календарску годину и Уредба о буџетском рачуноводству)
провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се
проверава страни језик.
За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 2):
- Посебна функционална компетенција за област
рада – управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и
Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском
рачуноводству и Закон о локалној самоуправи) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се
проверава страни језик.
За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 3):
- Посебна функционална компетенција за област
рада – управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и
Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском
рачуноводству, Закон о здравственом осигурању)
провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се
проверава страни језик.
За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 4):
- Посебна функционална компетенција за област
рада – управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се усмено;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и
Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено
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- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба о буџетском
рачуноводству, Закон о јавним предузећима, Закон о
рачуноводству и Закон о ревизији) провераваће се
усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески или руски или немачки или француски) основни ниво - провераваће се
усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција прво се
проверава страни језик.
За радно место за административно - техничке послове, звање референт, Сектор број 1,
са местом рада у Београду-1 извршилац (под
редним бројем 5):
- Посебна функционална компетенција за област
рада – административни послови (канцеларијско
пословање; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података;
израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција; метода вођења интерних и доставних
књига) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности и организације
органа (Закон о Државној ревизорској институцији и
Пословник Државне ревизорске институције) провераваће се усмено
- Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из области делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању органа
државне управе) провераваће се усмено.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
X Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима. Кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је државни службеник нераспоређен.

3. Понашајне компетенције за сва радна
места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
Резултати провере понашајних компетенција кандидата у једном конкурсном поступку имају важност
трајања у конкурсним поступцима у Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две
године од дана спроведене провере.

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту.

V Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за јавни конкурс: Пријаве на конкурс
шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Државне ревизорске институције, Београд,
Макензијева 41, са назнаком „За јавни конкурс“.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: др Радојка Вељић, тел.
011/3042-231.
VII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошњавање.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Државне ревизорске институције и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници Државне ревизорске институције, Београд,
Макензијева број 41.

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе о чињеницама о којима орган води службену евиденцију.

Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3);
да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених дока-
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за не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на адресу Државне ревизорске
институције, Београд, Макензијева 41.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од
10. фебруара 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакт телефона које
су навели у својим пријавама.

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20),
члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и
закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број 112-9829/2021
од 27.10.2021. године, Авио-служба Владе, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у Државној ревизорској институцији,
Београд, Макензијева број 41.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Авио-служба Владе, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина број 2.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка
путем контакт бројева телефона које наведу у својим
обрасцима пријаве.

Радно место за финансијске
послове, у звању самостални
саветник

Напоменe:
Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао председник Државне ревизорске институције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
и огласној табли Државне ревизорске институције,
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе и на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У
ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Обавештење
Агенција за вођење спорова у поступку приватизације продужава рок за подношење пријава на Јавни конкурс (објављен у публикацији “Послови“ НСЗ,
дана 05.01.2021. године), за попуњавање радног
места

Самостални саветник за правне
послове

у Сектору за правне послове и људске
ресурсе
до 31. јануара 2022. године.
Текст Јавног конкурса доступан је на интернет презентацији Агенције за вођење спорова у поступку
приватизације www.avspp.gov.rs.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

II Радно место које се попуњава:

1 извршилац

Опис послова: Врши контролу законитости,
рачуноводствене исправности и веродостојности
финансијско-материјалне документације у смислу
испуњености услова који су утврђени у фискалним,
рачуноводственим и другим релевантним прописима и контролу законитости пословне промене,
припрема и уноси захтеве за преузимање обавеза
и плаћање по свим економским класификацијама
и програмским активностима као и захтеве за промену квота и апропријација; врши проверу и исплату инофактура са израдом девизних налога преко
апликације за девизно пословање и води помоћну
евиденцију о њима; врши проверу тачности економских класификација, расположивости буџетских
апропријација и квота, основаности приложене
документације за стварање обавезе, врши исплату
уговора о делу и уговора о обављању привремених
и повремених послова за физичка лица и подноси
појединачне пореске пријаве; стара се о благовременом измирењу финансијских обавеза и наплату
потраживања; води евиденцију извршења уговора;
припрема предлог финансијског плана за израду
нацрта закона о буџету, израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење
буџета, учествује у изради плана јавних набавки,
извештаја приликом годишњег пописа и интерних
и општих аката Службе; врши редовно усаглашавање и сравњивање консолидованог стања главне
књиге трезора са помоћним евиденцијама, доставља
финансијске податке Управи за трезор за регистар
запослених, изабраних, постављених и ангажованих
лица у јавном сектору и ажурира друге прописане
евиденције; стара се о изради и достављању планова за извршење буџета на месечном нивоу, о чувању
документације на прописани начин; обавља и друге
послове које одреди шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова рaдног места.
Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
III Врста радног односа: радно место попуњава
се заснивањем радног односа на неодређено време.

Бесплатна публикација о запошљавању

IV Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да
учествује у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази.
1. Провера општих функционалних компетенција
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и
вештина из наведених области и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији. Комисија може одлучити да се
кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
1) Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (буџетски
систем Републике Србије; извршење буџета) – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
2) Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи из надлежности и организације
органа (Уредба о оснивању Авио-службе Владе) провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
3) Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платама државних службеника и намештеника; посебан колективни уговор за државне органе;
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника) - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, интервјуа базираном на компетенцијама и узорку понашања.
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4. Интервју са комисијом: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).

ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у
службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања текста јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – листу „Пословиˮ.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs
или у штампаној верзији на писарници Авио-службе
Владе, Нови Београд, Булевар Михајла Пупуна бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
VII Општи услови за запослење: Држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VIII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или
уверења којим се потврђује стручна спрема која је
наведена у условима за радно место; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит)
/ кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број: 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским рокови-
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IX Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа с Конкурсном комисијом позивају се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, Булевар
Михаjла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд.
X Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 05.02.2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве
телефона или електронске адресе које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата „Србијаˮ Нови
Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 – источно
крило.
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у
просторијама Авио-службе Владе, Палата „Србијаˮ
Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина бр. 2 –
источно крило.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.
XI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на
адресу Авио-служба Владе, Палата „Србијаˮ, Булевар
Михаjла Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места (назив радног места)”.
XII Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Јованка Перушиновић, тел. 011/2289840, у периоду од 10 до 12 часова.
НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
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), биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-

раве, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПРАВНИ
ИНСПЕКТОРАТ
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-8874/2021 од 28. септембра 2021. године године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно местo попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Београд, Бирчанинова
број 6.
II Радно местo којe се попуњава:

Радно место за евиденционе и
опште послове – звање млађи
саветник

радни однос на неодређено време,
систематизовано под редним бројем
146. Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, Управни
инспекторат, Група за аналитичке,
статистичко-евиденционе, кадровске и
опште правне послове
1 извршилац
место рада: Београд.
Опис посла: Прикупља и анализира податке и
врши процену потреба за набавком услуга и добара
за потребе Управног инспектората; води евиденцију
информатичке опреме и осталих основних средстава; остварује сарадњу са надлежним државним
органима ради ефикасног функционисања рачунарске опреме; учествује у праћењу и анализи потреба за обукама и стручним усавршавањем државних
службеника, води евиденцију о стручном усавршавању државних службеника, учествује у припреми
аката којима се одлучује о правима, дужностима и
одговорностима запослених, води евиденцију предмета, стара се о њиховом достављању у рад и даје
обавештења о њиховом кретању; заводи, експедује
и архивира предмете; обавља послове организације
путовања и састанака запослених; стара се о ажурном вођењу евиденција о коришћењу службених
возила и њиховом уредном одржавању; води евиденцију о издатим путним налозима; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од нај-
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мање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, при запошљавању у државни
орган кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши се на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазe у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС – проверава се путем теста, тестирање се обавља на рачунару или у папирној форми;
2. дигитална писменост - проверава се решавањем
задатака практичним радом на рачунару;
3. пословна комуникација - проверава се писаном
симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције Дигитална писменост (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и
табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други писани
доказ о поседовању ове компетенције и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције Дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан
за обављање послова на радном месту.
Информације o материјалу за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (Прикупљање и
обрада података из различитих извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирања
доступних информација) – проверава се усменом
симулацијом.
2. Прописи из надлежности и организације органа:
Закон о државној управи („Службени гласник РС“,
бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18); Закон
о управној инспекцији („Службени гласник РС”, број
87/11) – проверава се усменом симулацијом.
3. Релевантни прописи из делокруга радног места: Уредба о канцеларијском пословању органа
државне управе („Службени гласник РС“, бр. 21/20 и
32/21); Упутство о канцеларијском пословању органа
државне управе („Службени гласник РС“, бр. 10/93,
14/93, 67/16 и 3/17); Уредба о начину коришћења
службених возила („Службени гласник РС“, бр. 49/14
и 15/15) – проверава се усменом симулацијом.
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Информације о материјалу за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.
mduls.gov.rs.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (Управљање информацијама;
Управљање задацима и остваривање резултата;
Оријентација ка учењу и променама; Изградња
професионалних односа; Савесност, посвећеност и
интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) - проверава се путем психометријских тестова, интервјуа базираном на компетенцијама и узоракa понашања.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - проверава се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
или се подносе непосредно на адресу: Министарство
државне управе и локалне самоуправе – Управни
инспекторат, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” или електронским путем на
адресу: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs.
Напомена: Ако се пријава подноси електронским
путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву
потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.
V Лицe задужено за давање обавештења о
конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/3113459 од 9.00 до 12.00 часова радним даном.
VI Општи услови за запослење: Држављанство
Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и Министарства државне управе и локалне
самоуправе www.mduls.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење

и други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између
осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу
са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту/уверење о положеном испиту за
инспектора.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне
фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе доказ о
испуњености услова за запослење.
Докази се достављају на адресу: Министарствo
државне управе и локалне самоуправе – Управни
инспекторат, Бирчанинова 6, 11000 Београд.
Кандидати који не доставе 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.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се
на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 7. фебруара
2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата Србија Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити
у просторијама Министарства државне управе и
локалне самоуправе – Управног инспектората, 11000
Београд, Дечанска 8, 5. спрат.
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Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка на бројеве телефона или адресе које су навели у
обрасцима пријаве.
Напомене:
Као државни службеник на извршилачко радно
место, може да се запосли и лице које нема положен
државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном року.
Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду, који
је засновао радни однос на неодређено време и
државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор – главни управни инспектор
Управног инспектората.
Овај конкурс је објављен на интернет презентацији
Министарства државне управе и локалне самоуправе, на огласној табли, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање и на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима.
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.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) члана 9 став
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-12040/2021 од 27. децембра
2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11.
II Радно место које се попуњава:

Радно место руководилац Групе

у Групи за послове у оквиру економске
интеграције на подручју Западног
Балкана у Канцеларији за сарадњу
у оквиру економске интеграције на
подручју Западног Балкана, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира, пружа стручна
упутства и надзире рад државних службеника у Групи; организује стручну подршку у обављању послова
који се односе на координацију рада органа државне
управе и остваривање сарадње Републике Србије у
оквиру економске интеграције на подручју Западног
Балкана; контролише обраду и припрему аката неопходних за креирање политике Владе у области економске интеграције на подручју Западног Балкана;
припрема мишљења о материјалима и решењима из
делокруга Групе; контролише извештаје из делокруга Групе; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Канцеларије.
Услови: један извршилац са стеченим високим
образовањем на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
Комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се следеће
опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa - провераваће се путем
симулације (писмено).

Посао се не чека, посао се тражи
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако

поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - послови међународне сарадње и европских
интеграција (политички систем и спољна политика
Републике Србије и процедуре припреме и закључивања међународних споразума) – провераваће се
писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место – Закон о Влади, Пословник Владе, Закон о
државној управи - провераваће се писмено путем
писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – Енглески језик, ниво Б1 - провераваће се
увидом у сертификат или писменим путем.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да
на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који сте приложили уместо усмене провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Генералног секретаријата
Владе www.gs.gov.rs.
V 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), провераваће се путем психометријских тестова – стандардизовани инструмент
(писмено), узорка понашања и интервјуа базираном
на компетенцијама (усмено).
VI Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат
Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Наташа Ковачевић, тел: 011/36-17-745
Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00
часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
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однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Генералног секретаријата Владе или у штампаној
верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија
потврде да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у
радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
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XIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана
пријема обавештења доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
XIV Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата
врши на основу провере компетенција.
XV Провера компетенција учесника конкурса
проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев
од 21. фебруара 2022. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на имејл адресе и контакт
телефоне које су навели у својим пријавама.
Провера општих и посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у
Служби за управљање кадровима, у Палати ,,Србија“
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесници конкурса
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на web страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web
страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети на
званичној интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Београд,
Немањина 11.
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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број
79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка,
64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9 став
1 Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број 02/2019 и
67/2021), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу, Народних хероја
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
II Радно место које се попуњава:

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

у Одељењу за правне, кадровске,
финансијско-рачуноводствене и опште
послове – Група за финансијскооперативне, рачуноводствене и
послове планирања
1 извршилац
Опис послова: Прикупља, уређује, припрема и
учествује у изради података потребних за израду
финансијских анализа и извештаја, пројеката и статистичких извештаја; отвара налоге рада из делокруга рада Управе и врши обраду тарифних ставова;
врши обраду и издавање налога за наплату таксе
и решења о одобрењу вршења техничког надзора
подносиоцима захтева; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и архивираним предметима; прати
реализацију налога рада и контролише ток активних радних предмета и закључивање налога рада
и води евиденцију о реализованим налозима рада;
припрема, прикупља, врши и евидентира документацију о техничком и индустријском надзору и води
евиденцију у вези са документацијом о техничком и
индустријском надзору; прати и надзире реализацију
наплате прихода од такси и води и прати пословне
књиге; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.
Услови: Стечено високо образовање из области
економске науке, менаџмента или машинског
инжењерства на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на основним академским студијама у
трајању до 3 (три) године; најмање 3 (три) године
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Улица Народних хероја број 30/II,
11070 Београд, Нови Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Изборни поступак се спроводи из
више обавезних фаза и то следећим редоследом:
провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
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Кандидатима који учествују у изборном
поступку, прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару) и
- пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писано).
Напомена: У свакој фази изборног поступка врши
се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених
компетенција у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следећих компетенција у
истој или наредној фази изборног поступка.
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, (поседовању знања и
вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник предметног Јавног конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања предметне компетенције, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу под називом – рад на рачунару),
достави и тражени доказ у форми оргинала или у
форми оверене копије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који је кандидат приложио уместо тестовне провере,
односно комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем,
терминологија, стандарди, методе и процедуре из
области буџетског рачуноводства и извештавање),
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирање
доступних информација), провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о платама државних службеника и
намештеника “Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006, 63/2006 - исправка, 115/2006 - исправка, 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018),
провераваће се путем симулације (писано).
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа, као и савесност,
посвећеност и интегритет), провераваће се путем
психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја број
30/II, 11070 Београд, Нови Београд, са назнаком “За
јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног
места”.
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V Лице које је задужено за давање обавештења: Селаковић Милош, телефон 011/2607080 локал 107, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник на Јавном конкурсу
пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније
није престајао радни однос у државним органима
због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да
тече првог наредног дана од дана оглашавања у
периодичном издању огласа „Послови“, Националне службе за запошљавање. Датум објављивања
- 19.01.2022. године. Рок за подношење пријава –
закључно са даном 27.01.2022. године.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу www.
uprava-brodova.gov.rs
Приликом предаје пријаве на Јавни конкурс пријава добија шифру под којом Подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана
пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: ул.
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд.
Пријава на јавни конкурс се врши на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог јавног конкурса
и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном
конкурса за попуњавање радних места у државним
органима (“Службени гласник Републике Србије”,
број 02/2019 и 67/2021).
Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на
интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.
gov.rs или у штампаној верзији у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова
за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, у току радног времена од 08.30
до 15.30 часова, сваког радног дана.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оргинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оргинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акт из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној
фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”,
број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је
јавни бележник надлежан и за оверавање потписа,
рукописа и преписа за које је посебним законима
који се примењују пре ступања наведеног закона
прописано да их оверава суд, односно општинска
управа. Да основни судови, односно општинске
управе као поверени посао задржавају надлежност
за оверавање потписа, рукописа и преписа почев
од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе,
као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до
именовања јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника или у општини
или у суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник Републике
Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на
захтев странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција, односно
да ли жели да Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, у писаној форми
се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на адресу: Управа за
утврђивање способности бродова за пловидбу,
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да предметни испит
положе до окончања пробног рада. У складу са
чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005,
81/2005-исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007,
67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017, 95/2018 и 157/2020), је прописано да су
кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
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XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене Oгласом о Јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од
дана 07.02.2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телефона или електронским путем на електронске адресе које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србије, ул. Булевар
Михаила Пупина број 2, 11070 Београд, Нови Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама Управе за утврђивање
способности бродова за пловидбу, Народних хероја
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд. Учесницима
конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе), које наведу у својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је
именована од стране директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу на основу
Решења број 14-0-9/2021-75 од 30.12.2021. године.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.
gov.rs; на огласној табли и на интернет презентацији
Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу – www.uprava-brodova.gov.rs; на порталу е-управе – www.deu.gov.rs; на интернет презентацији
Националне службе за запошљавање – www.nsz.
gov.rs, и у периодичном издању огласа „Послови“,
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
предметном огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени
гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), 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. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Служба интерне ревизије.
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића
број 104, Нови Београд.
Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор I

у Служби интерне ревизије, р.б. радног
места 11.1.6 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
1 извршилац
Врста радног односа: радни однос на неодређено
време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
- у сарадњи са вишим ревизорима идентификује и
процењује ризичне области свих организационих
делова Министарства;
- учествује у изради планова ревизије и документовања процеса и процедура субјекта ревизије – свих
организационих делова Министарства;
- у сарадњи са вишим ревизорима утврђује и процењује ниво ризика у пословним процесима Министарства и даје предлоге за спровођење контрола у
циљу избегавања, односно умањивања ризика који
могу имати негативан утицај на остваривање циљева Министарства;
- обавља редовне и накнадне ревизије у складу са
годишњим планом рада – искључиво на терену, као
и ванредне ревизије по овлашћењу министра;
- прегледа документацију (досијеа запослених, евиденцијe о запосленима и др.), врши непосредни увид
у материјална средства (уласком у просторије свих
организационих јединица и увидом у опрему која се
користи, контролу њиховог руковања и поступања);
- обавља разговоре са руководиоцима и запосленима у организационим јединицама које су предмет
ревизије;
- даје ревизорско мишљење о адекватности и
успешности система интерних контрола у субјекту ревизије,утврђује узроке настанка слабости –
утврђује последице и даје препоруке за отклањање
слабости;
- у случају идентификовања индикатора преваре
одмах обавештава вођу ревизорско тима;
- сачињава образац „Упитник“ на основу којег
обавља разговор са представницима субјекта ревизије о функционисању система;
- на основу утврђених циљева контрола од стране
вишег ревизора односно руководиоца тима утврђује
очекиване контроле и уписује их у образац „Преглед
контрола“ ради оцене постојећих контрола система;
- учествује у изради описа система и применом тестова „ход кроз систем“ проверава да ли систем функционише на описан начин;
- на основу одабира контрола од стране вишег ревизора односно руководиоца тима врши креирање
радних папира и тестирање контрола и резултате
уписује у образац „Тестирање контрола“;

- припрема појединачни извештај и доставља га
вишем ревизору ради сачињавања нацрта извештаја
о извршеној ревизији;
- води текући ревизорски досије за сваку ревизију и
одлаже, чува и архивира документацију у складу са
прописима;
- дужан је да чува тајност података и информација
које су му стављене на располагање у поступку ревизије;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и
предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- прати усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
- даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
- припрема податке неопходне за израду нацрта и
предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга 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 унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се
ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање по Закону о
универзитету у трајању од најмање 4 године или
високо образовање стечено на студијама првог степена - основне академске студије или специјалистичке струковне студије у обиму 240 ЕСПБ бодова из
научних области економске и правне науке у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичке
науке.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведених научних
области.
Као посебан услов за рад на наведеном радном месту
захтева се положен испит за овлашћеног ревизора у
јавном сектору у року од две године.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији (члан
137. и 138.) и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
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 организације, надлежности и делокруга
рада Министарства унутрашњих послова;
- познавање организације, надлежности и делокруга
рада Службе интерне ревизије;
- познавање правних прописа из надлежности рада
Службе интерне ревизије;
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- вештина примене стечених знања при обављању
послова из делокруга рада интерног ревизора.
Пожељно је и три године искуства на пословима
ревизије, интерне контроле, финансијске контроле
или рачуноводствено – финансијским пословима.
Датум оглашавања: 06.01.2022. године. Овај
оглас објављује се на интранет и Интернет страници
Министарства унутрашњих послова, огласној табли
Службе интерне ревизије и на огласној табли 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 број 104,
11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем
поште), са назнаком “За јавни конкурс за радно
место интерни ревизор I “.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Aлександра Богдановић, 011/274-0000, локал
402-81, 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;
- oверена фотокопија доказа о положеном испиту за
овлашћеног ревизора у јавном сектору, уколико кандидат исто поседује;
- 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 или оверена фотокопија 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;
- оригинал или оверена фотокопија извода из електронске базе података Централног регистра Фонда
за пензијско - инвалидско осигурање или оверена
фотокопија радне књижице;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство), 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;
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
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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:
21.01.2022. 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 и доказ да
кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18
- 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 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 положен испит за овлашћеног јавног ревизора
у јавном сектору те ће исти, уколико буде изабран по
спроведеном јавном конкурсу, решењем о пријему
у радни однос бити обавезан да наведени посебан
услов испуни у року од две године од дана пријема
у радни однос.
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 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 ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције,
Полицијска управа за град Београд, Биро начелника
Полицијске управе за град Београд.
Место рада: Полицијска управа за град Београд,
Булевар деспота Стефана 107, Београд.
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за односе са
јавношћу у полицијској управи

Биро начелника Полицијске управе
за град Београд, Полицијска
управа за град Београд, утврђено
под редним бројем 03.15.1.1.3
у акту о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: Радни однос на неодређено
време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
- прикупља објављене садржаје о темама које су од
значаја за рад Mинистарства и полицијске управе и о
томе обавештава руководство и надлежну организациону јединицу у Министарству;
- саветује начелника полицијске управе и остале
руководиоце у полицијској управи везано за питања
из области односа са јавношћу;
- свакодневно извештава надлежну организациону
јединицу у Министарству о догађајима од значаја за
рад полицијске управе и припрема за јавни наступ
начелника и друге руководиоце у полицијској управи;
- обрађује и припрема писани материјал за емитовање у штампаним и електронским медијима и
припрема одговоре на захтеве новинара, који могу
бити званично прослеђени јавности само уз претходну сагласност надлежне организационе јединице у
Министарству;
- припрема и предлаже непосредном руководиоцу
објављивање појединих натписа и демантија у средствима јавног информисања;
- координира сарадњу полицијске управе са представницима локалне самоуправе, школске управе,
локалних савета за безбедност, као и невладиних и
других организација на територији полицијске управе.
Услови: стечено високо образовање по Закону о
универзитету у трајању од најмање четири године
или високо образовање стечено на студијама I степена – основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова,
из научних области у оквиру образовно ‒ научних
поља друштвено‒хуманистичке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне или трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.

Пословни центри НСЗ

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних области у
оквиру наведених образовно-научних поља.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Као посебан услов за рад на наведеном радном
месту захтева се тест знања енглеског језика.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији (члан
137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације и
полагање теста енглеског језика за кандидате који
не поседују доказ о истом;
- техничке компетенције (знања и вештине) – писаним тестом знања који садржи и питања 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 прописа из предметне материје (Закон
о полицији, Закон о јавном информисању и медијима, Закон о заштити података о личности, Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и други прописи).
Датум оглашавања: 10.01.2022. године. Овај
оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној
табли Сектора за људске ресурсе и огласној табли у
седишту Полицијске управе за град Београд, 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, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, Булевар деспота
Стефана број 107, 11 000 Београд (писарница Полицијске управе за град Београд или путем поште) са
назнаком “За јавни конкурс за радно место главни
службеник за односе са јавношћу у полицијској управи, Биро начелника Полицијске управе за град Београд, Полицијска управа за град Београд”.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Катарина Божић и Зорана Бошковић,
011/279-7654 у периоду од 13.00 до 15.00 часова,
сваког радног дана.
Докази који се обавезно 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;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном тесту знања енглеског језика (серификати,
уверења и др. за кандидате који исто поседују), а за
кандидате који немају положен тест, извршиће се
тестирање;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
Бесплатна публикација о запошљавању

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 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 опособљавању, 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.
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 управама 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:
24.01.2022. 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 и уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата
не води кривични поступак и доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике
Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18
– 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 могу поднети и кандидати који
немају положен тест знања енглеског језика, те ће
исти у току изборног поступка бити упућени на тестирање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
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.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ
Младеновац
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА
Прекршајни суд у Младеновцу, Младеновац, Краља
Александра Обреновића бр. 76.
II РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:

Дактилограф, звање намештеник
IV врсте
Опис посла: куца одлуке и друга писмена, пише
позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља
послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени хронолошки, дежура са судијом по плану дежурства, и по
налогу председника суда обавља и друге послове.
Услови: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера; најмање једна година радног искуства у струци; познавање рада на рачунарима; положен испит за дактилографа Ia или Ib класе, и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.
Mесто рада: Младеновац, ул Краља Александра
Обреновића бр 76, Одељење Прекршајног суда у
Сопоту ул.Космајски трг бр. 5.

Обрачунски радник зарада, звање
референт
Опис посла: Обрачунава зараде радника и накнаде
зарада за годишње одморе, плаћена одсуства, боловања и друго за све запослене у суду, обрачунава
порезе и доприносе из зарада и накнада зарада у
складу са законом, доставља потребне извештаје из
оквира посла надлежним службама, обавља и друге
послове по налогу шефа рачуноводства или председника суда.
Услови: IV степен средње стручне спреме економске струке, најмање две године радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.
Mесто рада: Младеновац, ул. Краља Александра
Обреновића бр 76,
III ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА СВА
РАДНА МЕСТА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА
Изборни поступак се спроводи из две фазе: фазе у
којој се проверавају посебне функционалне компентенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Комисија спроводи проверу оних посебних
функционалних компентенција које су утврђене као
услов за рад на радном месту у акту којим се уређује
унутрашње уређење и систематизација радних мес19.01.2022. | Број 969 |
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та органа и које су наведене у предметном огласу.
Комисија утврђује најмање две функционалне компетенције, од којих је једна општа а друга посебна,
које ће се проверавати у изборном поступку, као
и редослед и облик провере, али тако да се проверавају писаним и усменим путем. Писани облик
провере посебних функционалних компетенција је
тест који се састоји од 15 питања са више понуђених одговора, на која питања кандидати одговарају
заокруживањем једног од понуђених одговора, док
је време за израду теста 45 минута. База питања
од којих ће се састојати тест ће благовремено бити
објављена на интернет страници Прекршајног суда у
Младеновцу. Усмени облик провере посебних функционалних компентенција је разговор са кандидатом, тако да се од кандидата захтева да у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који је
типичан за обављање послова и на одређеном радном месту за које је расписан конкурс, уз напомену
да се свим кандидатима који конкуришу на исто радно место поставља исти задатак. Време за припрему
усменог задатка не може бити дуже од 15 минута.
Међу кандидатима се врши провера следећих
функционалних компетенција:
- Дактилограф (писаним путем ће се проверавати
општа функционална компентенција „организација
и рад државних органа Републике Србије“, док ће
се усменим путем проверавати посебне функционалне компетенције и то познавање канцеларијског
пословања као и познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у
базама података);
- Обрачунски радник зарада (писаним путем ће се
проверавати општа функционална компентенција
„организација и рад државних органа Републике Србије“, док ће се усменим путем проверавати
посебне фукционалне компетенције које се односе
на познавање прописа и то Закона о рачуноводству,
Закона о буџету, Закона о платама, Уредбе и накнади трошкова, Закона о општем управном поступку и
Закона о државним службеницима.
Мерила која ће бити коришћења за оцену посебних
функционалних компентенција су: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и
тачност у навођењу података, као и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.
Фаза која се сатоји од интервјуа са комисијом се
спроводи након провере посебних функционалних компентенција писаним и усменим путем, и то
тако што комисија обавља интервју са кандидатима,
односно разговор у циљу процене мотивације за рад
на радном месту и прихватања вредности државног
органа.
ТРАЈАЊЕ РАДНОГ ОДОСА И МЕСТО РАДА
За ово радно место за које се спроводи предметни
јавни конкурс, радни однос се заснива на одређено
време највише 6 месеци у Прекршајном суду у Младеновцу.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА 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 ће се вршити путем обрасца
који је доступан на интернет страници суда и који је
саставни део предметног конкурса, а чија садржина
и форма је прописана Уредбом о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима. Пријаве се подносе у писарници Прекршајног суда у Младеновцу, ул. Краља Александра
Обреновића бр. 76, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс на одређено време за радно место (дакрилограф, односно обрачунски радник зарада).
Уз пријаву кандитати су дужни да приложе
доказе: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
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оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци,
потврда да кадидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који
су радили у државном органу), оригинал уверење
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци издату од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије не старије од
6 месеци, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, при чему у пријави треба навести контакт телефон.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве
уноси се у образац пријаве након што конкурсна
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
обавештавају се о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављање наведеног
податка на начин на који је у пријави назначен за
доставу обавештења.
ДАТУМ И МЕСТО ПРОВЕРЕ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕСНИКА КОНКУРСА, ОДНОСНО ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Изборни поступак са кандидатима на предметном јавном конкурсу чије су пријаве благоремене,
допуштене и потпуне ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Младеновцу, у згради суда,
док ће о датуму, времену и просторији одржавања
изборног поступка, кандидати благовремено бити
обавештени путем контаката наведених у пријавама.
Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено,
на основу обављеног разговора са кандидатима,
проверити стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата за обављање послова на радном месту
за које конкурише.
VIII ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О
ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ
Председник конкурсне комисије, судија Живановић
Марина, телефон: фиксни суда: 011/8230-240, службени мобилни 064/7080-443.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника. Законом о
општем управном поступку између осталог прописано је да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у складу
са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да није
осуђиван. Потребно је да учесник конкурса у делу
*Изјава, у обрасцу пријаве заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција. Докази се достављају на адресу Прекршајног суда у Младеновцу.
Радна места се попуњавају заснивањем радног
односа на одређено време, а најдуже 6 месеци.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у
Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр.
76, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве
телефона, или e-mail адресу, коју су навели у својим
обрасцима пријаве.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком председника Прекршајног суда у Младеновцу.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев
учесника.
Јавни конкурс се објављује на интернет страници
(www.ml.pk.sud.rs) и огласној табли Прекршајног
суда у Младеновцу и периодичном издању огласа
националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глагори
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

К РА Љ Е В О
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАЉЕВУ
Краљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у којем се радно место попуњава: Више
јавно тужилаштво у Краљеву, Улица Карађорђева
број 5, 36000 Краљево.
II Радна места која се попуњавају:

A) Тужилачки помоћник са звањем
виши тужилачки сарадник, које
се уподобљава звању самостални
саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику
јавног тужиоца у раду, прати судску и јавно тужилачку праксу, израђује нацрте сложених одлука,
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, проучава правна питања у вези са
поступањем заменика јавног тужиоца у појединим
предметима, врши самостално или под надзором и
по упутству јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца, послове предвиђене законом и другим прописима.
Услови: Стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистиким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, или специјалистичким студијама из области правне науке,
положен правосудни испит и најмање 2 (две) године
радног искуства у правној струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за ово
радно место.

Б) Записничар са звањем референт
Опис послова: Обавља све дактилографске послове, обрађује акта, сачињава записнике, уноси текстове по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела,
врши савремено обликовање текстова, припрема
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и штампа завршене материјале и дистрибуира их
корисницима услуга, врши чување и пренос података, води рачуна о исправности биротехничке опреме
и рационалном коришћењу канцеларијског и другог
потрошног материјала, обавља и друге послове по
налогу јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца.
Услови: Средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера у трајању од 3 (три) или
4 (четири) године, најмање 2 (две) године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
положен испит за дактилографа I-A класе и потребне компетенције за рад за ово радно место.
III Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне
компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са
комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити путем писаног теста),
- дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ - сертификат о познавањау рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост“, ако кандитат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – „дигитална писменост“, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу „рад на рачунару”) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који је приложен и кандидата ослободи тестовне
провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на интернет презентацији Вишег јавног
тужилаштва у Краљеву https://kv.vi.jt.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција, и
то за радно место:
- Тужилачки помоћник са звањем виши тужилачки сарадник, које се уподобљава звању
самостални саветник
1) Познавање прописа релевантних за управу у јавном тужилаштву: Закон о јавном тужилаштву, Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон
о државним службеницима (провера ће се вршити
писаним путем – тестом и усменим путем).
2) Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва:
Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривично правној заштити малолетних лица и Закон
о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, тероризма и
корупције (провера ће се вршити писаним путем –
тестом и усменим путем).
3) Поседовање знања и вештина за израду нацрта
јавнотужилачких одлука и других аката: Вештина
израде нацрта сложене јавнотужилачке одлуке и
излагања правних ставова (провера ће се вршити
писаним путем израдом јавнотужилачке одлуке и
усменим путем – разговором са кандидатима).
Бесплатна публикација о запошљавању

4) Управљање преткривичним поступком и вештина
заступања на главном претресу у кривичном и другим поступцима пред надлежним судом (провера ће
се вршити усменим путем – разговором са кандидатима).
- Записничар са звањем референт
1) Познавање прописа релевантних за радно место
записничар: Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима (провера ће се вршити писаним путем – тестом).
2) Вештине куцања и вођења записника, провера
брзине и тачности куцања (провера ће се вршити
писаним путем — куцањем на рачунару)
3. Провера понашајних компентенција: Понашајне компентенције су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата
рада. оријентација ка учењу и променама. изградња
и одржавање професионалних односа. савесност,
посвећеност и интегритет (проверу ће вршити
доктор специјалиста неуропсихијатрије на основу
интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Интервју са Комисијом и вредновање кандитата: Процена мотивације за рад на свим радним
местима и прихватање вредности државних органа
провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Место рада: Више јавно тужилаштво у Краљеву,
Улица Карађорђева број 5.
V Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење: да је учесник
конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник пунолетан; да има прописану стручну спрему и
да испуњава услове одређене законом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места наведене у тачки II; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази који
се прилажу: Пријава за јавни конкурс подноси се
на обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Вишег јавног тужилаштва у Краљеву
https://kv.vi.jt.rs или у штампаној верзији у писарници
тужилаштва, улица Карађорђева број 5, други спрат
зграде Вишег суда у Краљеву. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања,
телефон, електронску адресу, образовање, стручне
и друге испите подносиоца пријаве који су услов за
заснивање радног односа, податак о знању рада на
рачунару, податак о знању страног језика, додатне
едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс се може поднети
путем поште или непосредно на адресу: Више
јавно тужилаштво у Краљеву, улица Карађорђева
број 5, 36000 Краљево.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће
обавештен додељеној шифри у року од три дана
од дана пријема пријаве на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VIII Датум и место провера компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,

допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на
основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте
(адресе, бројеви телефона, или е-маил адресе) које
су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, улица
Карађорђева број 5, први спрат зграде Вишег суда
у Краљеву. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
поступка на контакте (бројеве телефона или е-маил
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
IX Докази које кандидати прилажу уз пријаву:
- биографија са наводима о досадашњем радном
искуству,
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству,
- уверење да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци),
- уверење да против кандидата није покренут кривични поступaк нити покренута истрага (издато од
стране надлежног суда не старије од 6 месеци),
- потврда да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су
радили у државном органу),
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема за радно место,
- оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту или стручном државном испиту,
- оигинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
- сертификат или други доказ о познавању рада на
рачунару (уколико поседује исте).
Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о
општем управном поступку прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницима о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција. Наведене
доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, односно
општинским управама као поверени послови).
X Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава за јавни конкрус је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови”.
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XI Адреса на коју се подноси пријава: Више јавно тужилаштво у Краљеву, Улица Карађорђева број
5, 36000 Краљево, у затвореној коверти са назнаком
„За јавни конкурс”.
XII Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту
и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове пријаве. Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција конкурсна комисија
ће обавестити о времену и месту провере посебних
функционалних компетеција, а потом и о времену и
месту провере понашајних компетенција и на крају
обавити интервју са кандитатом.
Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу је: Маја Милашиновић Радуловић, уписничар 036/314-016.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком комисије. Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Обавештавају се учесници јавног
конкурса да ће се документација враћати искључиво
на писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју је именовао јавни тужилац
Вишег јавног тужилаштва у Краљеву. Овај конкурс
се објављује на огласној табли, интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Краљеву https://
kv.vi.jt.rs, на порталу е-управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови”. Сви изрази, појмови именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

о висини судске таксе, обавља и друге послове по
налогу председника суда.
Услови за рад на радном месту: 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 4
године-дипломирани правник или на специјалистичким студијама на факултету - положен правосудни
испит, радно искуство најмање 2 године након положеног правосудног испита и потребне компетенције
за рад на овом радном месту.
Место рада: седиште Прекршајног суда у Смедереву, Смедерево, Улица Омладинска број 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.
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
оргиналу или овереној фотокопији.

I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Смедереву, Смедерево, Улица Омладинска 1.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.

II Радно место које се попуњава, опис послова и услови и звање:

Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.

Судијски помоћник - виши судијски
сарадник, звање: самостални
саветник

Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава правна питања у вези са радом судија и
извештава о стању у појединачним предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема правне
ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте сентенци и мишљења судске праксе, проучава
предмете који су прослеђени ради одлчивања по
жалби, сачињава службене белешке, анализе и
обавештења по налогу надзорног судије, припрема
реферат за надзорног судију у погледу испитивања
процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема решења
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Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији суда
www.d.pk.sud.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
- Посебна функционална компетенција у области
рада судске управе (познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
познавање прописа релевантних за судску управу,
познавање потврђених међународних уговора и
опште прихваћених правила међународног права).
- Посебна функционална компетенција поседовања
знања и вештина за израду нацрта судских одлука

и других аката и поседовање знања и вештина за
израду нацрта правних схватања односно сентенци
о заузетим правним ставовима.
- Посебна функционална компетенција за радно
место судијски помоћник (вештина презентације,
вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима).
Провера посебних функционалних компетенција ће
се вршити писаном симулацијом и усменим путемразговор са кандидатом.
Време за припрему писменог задатка сваке од посебних функционалних компетенција не може бити
дуже од 60 минута, а време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од 30 минута.
Након пријема извештаја о резултатима провере
посебних функционалних компетенција врши се
провера понашајних функционалних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; орјентација 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 Рок за подношење пријава на конкурс: 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”.
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 пријве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
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.
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VII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном
искуству,
- оргинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених,
- оргинал или оверена копија уверења о држављанству,
- оргинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема,
- оргинал или оверена копија доказа о положеном
правосудном испиту,
- оргинал 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),
- оргинал 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,
- оргинал 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.
Државни службеник који се пријављује на конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оргинал или оверену
копију решења о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је
државни службеник нераспоређен.
Одредбама члана 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.
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене Огласом о јавном конкурсу на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак провере општих, посебних, понашајних и функционалних компетенција као
и интервју спровешће се у просторијама Прекршајног суда у Смедереву, Омладинска број 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 064/6581-144.
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 број 1 са назнаком „Јавни конкурс за
попуну извршилачког радног места судијски помоћник”.
НАПОМЕНЕ:
- Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и web
страници Прекршајног суда у Смедереву, на порталу
е-управе и 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 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.

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Виши
суд у Смедереву, Смедерево Трг Републике 2.
II Радно место које се попуњава, опис послова, услови и звање:

Виши судијски сарадник, звање
самостални саветник
Опис послова радног места: помаже судији у
раду и реферисању, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединим предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове
за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге
и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге
стручне послове и друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит,
најмање две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испитаи потребне компетенције за рад за ово радно место.
Место рада: седиште Вишег суда у Смедереву, Трг
Републике 2.
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.
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 оргиналу 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 поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и
других аката - провера ће се вршити писаним путем
- Посебна функционална компетенција способност
поседовање знања и вештина за израду нацрта
правних схватања односно сентенци о заузетим
правним ставовима- провера ће се вршити на основу
разговора са кандидатом
- Посебна функционална компетенција вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима - провера ће се вршити на основу разговора са кандидатом
Информације о материјалу за припрему кандидата
за проверу функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији суда. Писани тест се
састоји од 15 питања са више понуђених одговора.
Кандидати одговарају на питање заокруживањем
једног од понуђених одговора, Време израде теста
је 45 минута. Кандидат може на свако питање дати,
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односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Разговор са кандидатом захтева да
се у усменом облику да предлог решења одређеног
задатка који је типичан за обављање послова наведеног радног места. Мерила која ће бити коришћена
за вредновање функционалних компетенција путем
разговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и
тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу
личног става и мишљења.

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.

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.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана
и подноси се преко поштанске службе или преко судске писарнице, адреса Виши суд у Смедереву 11300
Смедерево, Трг Републике 2, са назнаком за ”Јавни
конкурс”.

Провера понашајних компетенција вршиће се интервјуом базираним на компетенцијама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

4. Интервју: Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VII 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
правосудном испиту,
- 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),
- оргинал 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,
- оргинал 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).

IV 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.
Право учешћа на конкурсу: Право учешћа на
конкурсу има пунолетни држављанин Републике Србије који има одговарајућу стручну спрему и
испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Вишем суду у
Смедереву, под условом да му раније није прстајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Кандидат који први пут заснива радни однос на
неодређено време у државном орган подлеже пробном раду који траје шест месеци.
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рошених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Државни стучни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа, а кандидат који нема
положен државни стручни испит заснива радни
однос под условом да тај испит положи у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа.
V Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Датум оглашавања:
11.01.2022. године.
Рок за подношење пријава на конкурс: рок за
подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање
- публикацији” Послови”.
VI Пријава на конкурс: Заинтересовани кандидати подносе пријаву на конкурс на обрасцу” Пријава
на конкурс у државном органу” који је доступан на
интернет презентацији Вишег суда у Смедереву.
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, радно искуство, посебне услове и посебне
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
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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.

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

Виши 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 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 Вишег
суда у Смедереву, Трг Републике број 2. Кандидати
ће о датуму и времену провере бити обавештени на
бројеве телефона, адресе или електронске адресе
које су навели у пријавама.
IX Трајање радног односа и место рада: радни
однос се заснива на неодређено време а место рада
је Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2.
X Лице задужено за давање обавештења о
интерном конкурсу: Маја Филић, секретар суда,
контакт телефон 026/4626-666.
XII Адреса на коју се подноси попуњени образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
шаље се поштом или се непосредно предаје на адресу: Виши суд у Смедереву, Трг Републике 2, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног
места судијски помоћник - виши судијски сарадник”.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли и web
страници Вишег суда у Смедереву, на порталу е-управе и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - публикацији „Послови”,
са роком подношења пријава од 15 (петнаест) дана,
који почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Напомене:
- 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.
- 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.
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Администрација и управа

ШАБАЦ
ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

15000 Шабац, Карађорђева 25
тел. 015/354-614

Судијски помоћник у звању
судијски сарадник. које се
уподобљава звању саветник
3 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне
ставове за публиковање, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши
под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника
суда.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама. специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне
компетенције, посебне функционалне компетенције.
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компентенција:
- организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаним путем - тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост” (поседовања знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета. обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат. потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања и
вештина из наведених области на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компентенције „дигитална писменост” неопходно је
да уз пријавни образац достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компентенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који
су освојили један бод у провери одређене компентенције искључују се из даљег изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компентенција
(организација и рад државних органа Републике
Србије) могу се наћи на интернет презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компентенција: међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компентенција за радно место
судијски помоћник - судијски сарадник:
- поседовање знања и вештина за израду нацрта
судских одлука и других аката (провера ће се вршити писаним путем - тест),
- познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност суда,
- вештине презентације, вештине управљања
поступком и вештине извештавања о предметима
(провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом).
Бесплатна публикација о запошљавању

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Време
за израду теста је 60 минута. Кандидат може на
свако питање заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра
се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту
служи недозвољеним средствима (коришћење
уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и слично) комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају сматра се да кандидат
није положио тест. Писана симулација се састоји у
предлогу решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова на радном месту сарадника.
Време за припрему задатка не може бити дуже од 2
сата. Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалне компентенције путем разговора са
кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у
навођењу података и јасноћа у изношењу личног
става и мишљења.
3. Провера понашајних компентенција: провера понашајних компентенција и то: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од
стране дипломираног психолога путем упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
(провераваће се путем интервјуа са комисијом усменим путем).
Место рада: Место рада за радна места за која је
расписан јавни конкурс је место где Основни суд у
Шапцу обавља своју делатност односно:
- седиште суда, улица Карађорђева број 25, 15000
Шабац;
- Судска јединица у Богатићу, улица Мике Витомировића број 3, 15350 Богатић;
- Судска јединица у Коцељеви, улица Карађорђева
број 19а, 15220 Коцељева.
Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности
из радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење
пријаве на конкурс: Јавни конкурс ће бити оглашен на огласној табли Основног суда у Шапцу, на
интернет презентацији Основног суда у Шапцу, на
порталу е-управе и на интернет презентацији и у
периодичном издању Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - публикација „Послови”. Последњи дан
рока за подношење пријава је 03.02.2022. године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници (презентацији) Основног суда у Шапцу (https://www.sa.os.
sud.rs).
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве се уноси у образац пријаве након што Комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве. достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом:
1. лична и радна биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија);
3. уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија);
4. диплома којом се потврђује стручна спрема (оригинал или оверена фотокопија);
5. доказ о положеном правосудном испиту (за радно
место судијски помоћник);
6. исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде. решења, уговори и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
7. потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа издате од
стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
8. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старије од шест месеци);
9. Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њих.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима. судским јединицама.
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената који су оверени пре 01. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Државни службеници који се пријављују на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна
спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Рок за подношење доказа: кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција. пре интервјуа са Конкурсном
комисијом. позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење. писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе на
шалтеру пријема Основног суда у Шапцу, на адреси: улица Карађорђева број 25, 15000 Шабац или
поштом на наведену адресу, са назнаком „Пријава
на јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Александра Симић, контакт телефон:
015/354-614, локал 135, или зграда Основног суда
у Шапцу, улица Карађорђева број 25, други спрат,
канцеларија бр. 35.
Трајање (врста) радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
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Датум и место провере компетенција учесника у изборном поступку: Са учесницима поступка
чије, су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне. уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Основног суда у
Шапцу, улица Карађорђева број 25. Кандидати ће о
датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или е-маил адресе које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Документа о чињеницама о којима су
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Одредбом члана 9 став 3 Закона о општем управном поступку (..Сл. гласник РС”
бр. 18/16) прописано је, између осталог, даје 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, док је одредбом
члана 103 став 3 Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС” бр. 18/16) прописано да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши. увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у Обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази биће одбачене. Сагласно члану
9 Закона о државним службеницима при запошљавању у државни орган кандидатима су под једнаким
условима доступна сва радна места. а избор кандидата врши се на основу провере компетенција. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Основни суд у Шапцу не врши дискриминацију по
основу расе, боје коже, пола, вере. националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази. појмови.
именице. придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

У ЖИЦЕ
ПОНОВЉЕН КОНКУРС
СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 8
тел. 031/3825-551

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1) да је лице пунолетно и пословно способно; 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама; 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 4) да
има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Установе; 5) да
познаје област корпоративног управљања; 6) да има
радно искуство у организовњу рада и вођењу послова; 7) знање најмање једног од светских језика; 8)
познавање рада на рачунару; 9) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке
странке; 10) да није осуђивано на казну затвора од
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најмање шест месеци; 11) да му нису изречене мере
безбедности у складу са Законом којим се уређују
кривична дела, и то обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности.
ОСТАЛО: Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на горе наведену адресу, са назнаком
“Конкурс за директора” у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”
као и на сајту општине Пожега. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеној високој стручној спреми; радну
биографију; прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете.; потврду о радном
искуству и стажу; уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Спортско културног центра Пожега; уверење
о држављанству; извод из матичне лњиге рођених.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 031/812-421 или лично у Спортско културном
центру Пожега.

ВА ЉЕВО

је распоређен, води записнике, пише позиве за
рочишта, доставнице, повратнице, обавља послове
по диктату код судије, води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени хронолошким редом,
дежура са судијом по плану дежурства, обавља и
друге послове по налогу судије и председника суда
Услови: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен
испит за дактилографа прве класе; положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на
овом радном месту.

III Радно место на извршним
предметима, звање референт
Опис послова: правоснажне и извршне судске
одлуке уписује у одговарајуће уписнике и формира
предмете, предузима радње и мере у циљу извршења одлука, евидентира извршене судске одлуке
и припрема их за архиву, спроводи поступак извршења прекршајних налога и решења органа управе,
спроводи поступак извршења одлука других прекршајних судова, обавља и друге послове по налогу
шефа писарнице и председника Суда.
Услови: IV степен средње стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера или гимназија;
најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Ваљеву, Вука Караџића 5.
Радно место које се попуњава:

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

Опис послова: обрађује сложене предмете,
проучава правна питања у вези са радом судија
и извештава о стању у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа,
припрема реферате о прегледаним предметима и
нацрте сентенци и мишљења судске праксе, проучава предмете који су прослеђени ради одлчивања
по жалби, сачињава службене белешке, анализе и
обавештења по налогу надзорног судије, припрема
реферат за надзорног судију у погледу испитивања
процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема решења
о висини судске таксе, обавља и друге послове по
налогу председника суда

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне
компетенције, посебне функционалне компетенције,
понашајне компeтенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција (за сва радна места): Кандидатима
који учествују у изборном поступку за радно место
судијски помоћник, записничар и за радно место на
извршним предметима вршиће се најпре провера
општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике
Србије;
- дигитална писменост;
- пословна комуникација.
Компетенција „организација и рад државних органа
Републике Србије“ провераваће се путем теста који
ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија методом случајног
избора из базе питања која је објављена на интернет
страници Прекршајног суда у Ваљеву. Кандидати ће
тест радити у папирној форми. Време за израду теста
је 45 минута.

II Радно место записничар, звање
референт

Компетенција „дигитална писменост“ провераваће
се израдом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима
који су објављени на интернет старници Прекршајног суда у Ваљеву. Време за израду задатка је 45
минута. У погледу провере опште функционалне
компетенције “дигитална писменост” (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интернета, обради текста и
табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује одговарајући сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина
из наведених области на траженом нивоу и желећи
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.

Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога

Компетенција „пословна комуникација“ провераваће
се решавањем теста који ће се радити у папирној

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 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; положен правосудни испит;
радно искуство најмање 2 године након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за ово
радно место.
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форми. Кандидати тест решавају заокруживањем
једног од више понуђених одговора из постављених
задатака који ће бити слични задацима објављеним
на интернет старници Прекршајног суда у Ваљеву.
Време за израду задатака је 45 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција а укупан
број бодова који се могу доделити кандидату износи
највише 9 бодова
2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима врши се провера
посебних функционалних компетенција и то:
1а - за радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник:
Провераваће се три посебне функционалне компетенције:
- Посебна функционална компетенција у области
рада судска управа - познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда провера ће се вршити писаним путем - тест.
- Посебна функционална компетенција за радно
место судијски помоћник - виши 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 – виши судијски сарадник – презентерске вештине, вештине управљања
поступком и вештине извештавања у предметима –
провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако
брисање или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника,
бележака, мобилних телефона, преписивање и др)
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест
ће саставити комисија методом случајног избора из
базе питања која је објављена на интенет старници
Прекршајног суда у Ваљеву. Кандидати ће радити
тест у папирној форми. Време за израду теста је 45
минута. Максимални број бодова на тесту је 15.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обвљање послова на радном месту
судијски помоћник. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време за припрему кандидата
је 15 минута.
2а - за радно место записничар:
Провераваће се три посебне функционалне компетенције кандидата и то:
- Посебна функционална компетенција за радно
место записничар – познавање материјалних и процесних прописа: Закон о државним службеницима,
Закон о општем управном поступку и Судски пословник- провера ће се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција за радно
место записничар у области рада администартивни
послови – познавање канцеларијског пословања провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место записничар у области рада администартивни послови – Способност припреме материјала и
вођење записника-усмена провера-разговор са кандидатом
3а - за радно место на извршним предметима:
Провераваће се три посебне функционалне компетенције кандидата и то:
- Посебна функционална компетенција за радно
место на извршним предметима – познавање материјалних и процесних прописа: Закон о државним
службеницима, Закон о општем управном поступку,
Бесплатна публикација о запошљавању

Закон о извршењу и обезбеђењу и Судски пословник
- провера ће се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција за радно место на извршним предметима у области рада
административни послови – познавање канцеларијског пословања - провера ће се вршити усменим
путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за радно место на извршним предметима у области рада
послови извршења – Поседовање вештина комуникације и решавања спорних ситуација у поступцима
принудног извршења- провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако
брисање или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи
недозвољеним средствима (коришћење уџбеника,
бележака, мобилних телефона, преписивање и др)
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. Тест
ће саставити комисија методом случајног избора из
базе питања која је објављена на интенет старници
Прекршајног суда у Ваљеву. Кандидати ће радити
тест у папирној форми. Време за израду теста је 45
минута. Максимални број бодова на тесту је 15.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обављање послова на радном месту
записничар и радном месту на извршним предметима. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак
а време за припрему кандидата је 15 минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање
посебних функционалних компетенција путем разговора са кандидатима за сва радна места су следећа:
аналитичност, систематичност, познавање поступка, метода и техника рада, прецизност и тачност у
навођењу података, јасноћа и концизност изнетог
закључка.
Максимални број бодова приликом провере посебних функционалних компетенција је 20.
3. Провера понашајних компетенција: управљање информацијама; управљање задацима и
оставривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће се путем
упитника а испитивање путем упитника обавиће
дипломирани психолог.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на свим радним
местима и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). Максимални број бодова који кандидат може
добити је 6.
V Врста радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време у Прекршајном суду у Ваљеву уз обавезан пробни рад за оне
који први пут заснивају радни однос у државном
органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
VI Општи услови за рад на свим радним
местима: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Датум оглашавања:
19.01.2022.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Прекршајног суда у Ваљеву, на интернет презентацији

Прекршајног суда у Ваљеву, на порталу е-управе и
на интернет презентацији и у периодичном издању
Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8
(осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање
– публикација “Послови”.
Последњи дан за подношење пријава је 27.01.2022.
године.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Ваљеву. Приликом
предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве се уноси у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначен за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом за радно
место судијски помоћник: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном правосудном испиту;
исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
потврду да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу; уверење надлежног органа
(МУП) да кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци); уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци).
Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом за радно место
записничар: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ
о положеном државном испиту; доказ о положеном испиту за дактилографа прве класе; исправе
којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); потврду да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; уверење надлежног органа (МУП) да
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест
месеци).
Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом за радно место на
извршним предметима: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном испиту;
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исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
потврду да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу; уверење надлежног органа
(МУП) да кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци); уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци).
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судксим јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, однос општинским
управама, као поверени посао).
Сви докази се прилажу на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна
спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном
комисијом, позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе на
шалтеру пријема Прекршајног суда у Ваљеву на
адреси: Ваљево, Вука Караџића бр. 5 или поштом
на наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни
конкурс - попуњавање изршилачких радних места
(навести радно место за које се подноси пријава).
XI Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Љиљана Арсенијевић, секретар суда,
контакт телефон 014/295-702 или у згради суда, Улица Вука Караџића бр. 5, Ваљево.

из матичне књиге рођених, уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван. Одредбом члана 9 став 3 Закона о општем
управном поступку прописано је, између осталог, да
је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује, док је одредбом члана 103 став 3 Закона о општем управном
поступку прописано да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу *“изјава” у Обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази биће одбачене.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе у
року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима
при запошљавању у државни орган кандидатима су
под једнаким условима доступна сва радна места, а
избор кандидата врши се на основу провере компетенција.
Обавештавају се учесници да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника.
Прекршајни суд у Ваљеву не врши дискриминацију
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Овај оглас објављује се на огласној табли Прекршајног суда у Ваљеву, на интернет презентацији
Прекршајног суда у Ваљеву, на порталу е- управе и
на интернет презентацији и у периодичном издању
Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места,
може се преузети на званичној интернет презентацији Прекршајног суда у Ваљеву.
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34310 Топола
Булевар Вожда Карађорђа 127
тел. 034/6811-951

Консултант за избор енолошких
средстава, винарске опреме и
израду лабораторијских анализа
вина

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: ВСС, технолошки, хемијски, пољопривредни факултет; одговорна особа која поштује правила
и организацију рада; пожељно познавање процеса
производње вина, и опреме за винарство; основни
ниво енглеског језика; возачка дозвола Б категорије,
активан возач; познавање рада на рачунару (MS
Office, Excel, Internet); склоност ка тимском раду и
сталном напредовању.
Опис посла: анализа узорака вина; комуникација са
крајњим купцима и израда понуда; рад у централи фирме у Тополи, у оквиру сектора комерцијале; коресподенција са купцима винарске опреме /
опреме за дестилерије; израда дневних / месечних
извештаја о реализованим пројектима.
ОСТАЛО: динамично и позитивно радно окружење;
стални радни однос после пробног рада на одређено време; могућност професионалног усавршавања
и напредовања; едукацију у области струке; адекватну зараду. Пријаву послати на имејл: enovitis@
gmail.com, nebojsa.nikolic@enovitis.net, најкасније до
31.01.2022.г.

“PROFI TEAM PLUS” DOO
11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 3
тел. 069/2090-715

Радник обезбеђења

на одређено време до 3 месеца
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању. Пријаве слати на e-mail: vladimir.djokic@
profiteamplus.rs у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„САНИ ОПТИК“ ДОО
11000 Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/1067-007

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати да
пошаљу ЦВ на e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs
или да се јави на наведени број телефона. Рок за
пријављивање 04.02.2022. год.

ГУМАПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Ђорђа Стаменковића 1А
тел. 016/215-862
e-mail: info@gumapromet.com

Kандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или мејл адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод

ЕНОВИТИС ДОО ТОПОЛА

Продавац

XII Датум и место провере компeтенција
учесника у изборном поступку: Са учесницима
поступка чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Ваљеву, Вука Караџића бр. 5. Кандидати
ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које наведу у својим
обрасцима пријаве.

Напомене:

Трговина и услуге

Аутомеханичар
УСЛОВИ: аутомеханичар са III или IV ССС.

www.nsz.gov.rs

Перионичар
УСЛОВИ: I до IV ССС без обзира на занимање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

Вулканизер
УСЛОВИ: од I до IV ССС без обзира на занимање.
ОСТАЛО: Лице за контакт Јован Стојковић.

“PROFI TEAM PLUS “ DOO
11000 Београд, Бежанијских илегалаца 3

Радник обезбеђења

на одређено време од 3 месеца, за рад
у Новом Саду
20 извршилаца
Рад у сменама, обезбеђен превоз. Пријаве кандидата
на контакт телефон: 069/2090-715.

“ASKA LUX” DOO
11000 Београд, Савски венац Козјачка 2а

Административни радник

на одређено време од 3 месеца, за рад
у Новом Саду
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорије. Пријаве кандидата на телефон:
066/470-270.

„МАРКОВИЋ 1999“ ДОО РИПАЊ
11000 Београд, Пут за Мандића крај 48

Радник у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на телефон 063/204-222. Конкурс остаје отворен до попуне
радног места.

СПОРТСКО СЕЛО ДОО

“ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

e-mail: miljana.pejovic@foritextile.rs

Агент теренске продаје

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

за рад у Чачку, на одређено време од
шест месеци, уз могућност заснивања
радног односа на неодређено време
5 извршилаца

Агент теренске продаје

за рад у Горњем Милановцу, на
одређено време од шест месеци, уз
могућност заснивања радног односа на
неодређено време
3 извршиоца

Агент теренске продаје

за рад у Ивањици, на одређено
време од шест месеци, уз могућност
заснивања радног односа на
неодређено време
2 извршиоца
Опис посла: продаја телекомуникационих услуга,
теренска продаје на подручју Чачка, Горњег Милановца и Ивањице.
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају средње
образовање, најмање III степен стручне спреме, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати конкуришу слањем радне биографије или јављањем на контакт телефон
послодавца. Особа за контакт Владимир Митровић.

PD TECOOP-ENG
ДОО ПАНЧЕВО

11000 Београд, Делиградска бб.

26000 Панчево, Савска 12-14
тел. 064/8381-791
e-mail: tecoopeng@mts.rs

Рецепционер / службеник на
пријавници

Пројектовање и конструисање

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика средњи или
виши ниво; радно искуство 2 месеца.

Хигијеничарка / чистач просторија
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког смера;
радно искуство 2 месеца.
ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на телефон
065/2012-900. Конкурс остаје отворен до попуне
радног места.

FORI TEXTILE SER DOO

32000 Чачак, Господар Јованова 15
тел. 064/6532-868
e-mail: vladimirmitro@telekom.rs

УСЛОВИ: образовање: III, IV, V, VI или VII/1 степен стручне спреме - машински конструктори и
пројектанти; днглески језик- средњи ниво; обука за
AutoCAD (све верзије и нивои). Јављање кандидата
на телефон 064/8381-791, лице за контакт: Милан
Станојковић,

РОС ПРОДУКТ СЕРВИС ДОО
БЕОГРАД - ВРАЧАР

Магационер

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; потребно радно искуство; возачка дозвола Ц категорије; енглески језик - почетни
ниво; познавање вожње виљушкара; познавање
Pantheon-а. Пробни рад 6 месеци. Кандидати своју
радну биографију треба да доставе na e-mail: miljana.
pejovic@foritextile.rs најкасније до 11.02.2022. године.

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ И
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
26227 Долово, ЈНА 52
тел. 065/2634-747
e-mail: cetra.org@gmail.com

Пројектни асистент

уговор о делу, место рада Панчево
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: IV, VI/1, VI/2, VII/1 или VII/2
стручне спреме. Место рада Панчево, Генарала
Петра Арачића 8, (Sinhro hab). Лице за контакт.:
Предраг Мијалковић.

ДОО “21. МАЈ”
18251 Мрамор, Мраморско брдо бб.

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање.

Армирач
УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Помоћни радник на стоваришту
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме.
ОСТАЛО: кандидати се јављају лично на адресу
послодавца, од понедељка до суботе од 8 до 15 часова, или се јављају на контакт телефоне: 063/353-975
и 063/7711-436.

11000 Београд – Врачар
Цара Николаја Другог 49
тел. 060/4240-621
e-mail: merepancevo.rosprodukt@gmail.com

Касир - продавац

на одређено време, место рада
Панчево
3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: III или IV степен стручне
спреме; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Оutlook).

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рад у сменама. Трајње конкурса до
31.01.2022 год. Контакт са послодавцем: директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор - “Мере маркет” Панчево, Новосељански пут 37. Јављање кандидата на контакт телефон,
060/4240-621, лице за контакт: Драгана Попов. Достављање радних биографија на увид.

Посао се не чека, посао се тражи
19.01.2022. | Број 969 |
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Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” – ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из физикалне
медицине и рехабилитације; на основним студијама
у трајању од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из физикалне
медицине и рехабилитације. Радно искуство / додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење)
Опис послова: врши прве, друге и контролне лекарске прегледе у току физикалног третмана, врши
лекарски преглед у стану, обавља систематски преглед школске и предшколске деце ради откривања
деформитета и ради на програму отклањања деформитета, учествује у руковођењу тимским састанцима, координира са другим медицинским радницима у процесу рехабилитације, врши контролу рада
физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, издаје мишљење о радној способности,
одређује ортопедска помагала и врши надзор над
употребом ортопедских помагала, врши одређивање
биодоза, осцилографије, динамометрије, обавља
тест кардиоваскуларног оптерећења, испитивање
статике тела, испитивање функције хода, стимулацију експоненцијалном струјом, као и мерења угла
скитичне кривине према графији, води стручно-теоретске састанке организационе јединице, даје упутства за оглашавање радова у кући у зависности од
професије, врши обуку родитеља за примену најједноставнијих вежби корисне терапије, обуку дископатије закочења покретима, тумачење плантограма,
фактурише здравствене услуге које пружа, ради у
комисијама и на посебним програмима, ради и друге
послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе коме је одговоран за
свој рад.
ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопија
уверења о положеном специјалистичком испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12.
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршен медицински факул-
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тет VII/1 степен стручне спреме; положен стручни
испит; поседовање лиценце за рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова
из огласа: оригинал или оверену копију дипломе
о завршеном медицинском факултету; оригинал
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о лиценци издато од Лекарске
коморе Србије. Рок за подношење пријава са краћом
биографијом и доказима о испуњености услова из
огласа је 8 дана од дана објављивања огалса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе поштом на адресу Дома здравља
са назнаком „За оглас – не отварати” или директно
у Управу ДЗ сваког радног дана од 7 до 15 часова.

дају се преко писарнице Дома здравља (III спрат,
соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за које
радно место се подноси пријава. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.

АПОТЕКА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38220 Косовска Митровица
Ловћенска 20

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: ССС, средња фармацеутска школа, три
године радног искуства, лиценца за рад, положен
стручни испит и знање на рачунару.

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста педијатар,
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 које радно место се подноси пријава.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем.

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

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: пријаву на
оглас са кратком биографијом, фотокопију личне
карте, уверење о држављанству и оверену фотокоопију дипломе о завршеној основној школи. Кандидат
је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”.

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

Опис послова: под контролом фармацеута издаје
галенске и друге лекове благог дејства, врши дефектирање лекова, води рачуна о лековима са ограниченим роком употребе, као и о правилном чувању
и третману лекова и осталог материјала (влага,
светлост, температура, посебан третман запаљивог
материјала итд). Врши пријем лекова, медицинских
средстава и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему. Издаје
дијететске препарате и лекове који се издају без
лекарског рецепта, уз надзор фармацеута. Одговоран је за своје стручно усавршавање и даје стручне
информације из домена свог образовања. Правилно
одлаже фармацеутски отпад. Није самосталан у раду
и одговоран је шефу апотеке и помоћнику директора
за фармацеутску делатност.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву, као доказ о испуњености наведених услова подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом која
садржи адресу, број телефона и e-mail адресу; копију
дипломе о завршеној школи - фармацеутски техничар; извод из матичне књиге рођених; копију уверења о положеном стручном испиту; копију лиценце / решења о лиценци од Лекарске коморе Србије;
доказ о радном искуству. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу. Оглас остаје отворен 8
дана од дана објављивања на сајту Министарства
здравља Републике Србије, Националне службе за
запошљавање, и на огласној табли Апотеке Косовска Митровица. Кандидати који испуњавају услове
огласа, биће позвани на разговор ради пружања
додатних информација. Одлука о избору кандидата,
биће донета најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса, иста ће бити објављена на огласној
табли Апотеке Косовска Митровица улица Ловћенска број 20. Изабрани кандидат биће обавештен и
телефонским путем. Пре заснивања радног односа
кандидат је дужан да достави уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак
(уверење издаје суд), не старије од 6 месеци, уверење о (не) кажњавању издаје полицијска управа,
не старије од 6 месеци. Пријавом за 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Лабораторијски техничар

Доктор медицине - изабрани лекар

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, смер
за лабораторијске техничар, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса пре-

у Служби за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време, до
повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената без упута,
обављање прегледа пацијената уз коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну
терапију, упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену
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комисију (инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону,
конзилијум, комисију вештака и др.) на основу нађеног стања при прегледу, а у зависности од врсте и
тежине обољења, на основу претходно извршених
анализа и потребних прегледа давање стручног
мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти и тежини
повреда и сл. вршење мање хируршке интервенције
и инцизије у превијалишту, контролисање стручног
рада медицинских техничара у превијалишту, на
медицинској документацији и друго, рад на здравственом васпитању и подизању здравствене заштите грађана, рад на свом стручном усавршавању, рад
у истуреним амбулантама по распореду, обављање
и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева, обавезан повремени рад на терену, у
вези спровођења акција и мера здравствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и
потреби службе, одговорност је за стручни рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак
средствима ризика.
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, обавезни су и следећи услови: завршен медицински факултет VII/1 степен, положен стручни испит, лиценца /
чланство у Лекарској комори Србије. Уз пријаву на
оглас, потребно је доставити и: кратку биографију
са бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопију личне карте (очитане податке са личне карте); оверену фотокопију лиценце
/ решења о упису у комору; фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су диплома или
уверење издати на девојачко презиме). 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. Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведена документа у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење
одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора
за пријем у радни однос. Кандидатима који не буду
изабрани не враћа се поднета документација. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће,
Стишка бб., поштански фах 70, 12311 Мало Црниће,
са назнаком “Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар

на одређено време до 31.03.2022.
године, због повећаног обима посла, у
Служби опште медицине
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијима, 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 за рад, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Виши радиолошки техничар

на одређено време, до 31.03.2022.
године, у Служби за радиолошку
дијагностику
УСЛОВИ: основне студије првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образоБесплатна публикација о запошљавању

вање почев од 10. септембра 2005. године; основне
студије 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.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време до 31.03.2022.
године, због повећаног обима посла, у
Служби опште медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање IV степен медицинска
школа општег смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара.

Администратор базе података

на одређено време до 31.03.2022.
године због повећаног обима посла,
у Одељењу социјалне медицине
са информатиком у Служби за
специјалистичко консултативну
делатност
УСЛОВИ: високо образовање: информатичар - 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.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време, до 31.03.2022.
године, због повећаног обима посла
у Одељењу за финансијске послове
у Служби за правне и економско
финансијске послове
УСЛОВИ: високо образовање - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

Комерцијалиста

на одређено време до 31.03.2022.
године, због повећаног обима посла у
Одељењу набавке у Служби за правне
и економско финансијске послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен.

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено
време до 31.03.2022. године, због
повећаног обима посла у Одељењу
за одржавање хигијене у Служби за
техничке послове
3 извршиоца

Лабораторијски техничар

на одређено време до 31.03.2022.
године, због повећаног обима
посла, у Одељењу за хематологију и
хемостазу у Служби за лабораторијску
дијагностику
УСЛОВИ: средње образовање, завршена медицинска школа лабораторијског смера; положен стручни
испит; лиценца; најмање 6 месеци радног искуства
у струци

ОСТАЛО: кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то:
пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем
телефона; диплому о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном
испиту; лиценцу или решење о упису у одговарајућу
комору; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена кандидата); уверење о држављанству
РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну
карту. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт
телефон 034/323-087. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу:Дом здравља Крагујевац,
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1.

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

Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви
тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава, на
одређено време, до повратка на рад
одсустне запослене
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, положен
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: обавља здравствене прегледе
добровољних давалаца крви у Заводу и на терену,
збрињава нежељене реакције код давалаца крви,
организује и руководи радом мобилне екипе на
терену, стара се о стручном и савесном раду екипе,
учествује у реализацији програма прикупљања крви,
води прописани здравствену документацију и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а,
сарађује са организаторима акција прикупљања
крви и медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре,
обавља и друге послове из делокруга рада Одељења
за давалаштво крви.
ОСТАЛО: потребна документација: пријава на оглас,
фотокопија дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода
из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ о радном искуству
(уверење / потврда послодавца, фотокопија радне књижице, фотокопија уговора о раду, доказ о
уплаћеним доприносима за обавезно социјално
осигурање по основу радног односа и сл.). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног огласа у огласним новинама “Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Оглас ће
бити објављен и на web сајту Министарства здравља
Републике Србије и web сајту Завода за трансфузију
крви Војводине. Пријаве се подносе путем поште на
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, 21112
Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком “За оглас”
или непосредно управи Завода за трансфузију крви
Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“КЛИНИКА ВАРИС”
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 1е
тел. 011/7704-757

Медицинска сестра – анестетичар
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: струковна медицинска сестра или медицинска сестра, радно искуство 2 године на наведеним пословима, познавање рада на рачунару
(Office), лиценца медицинске сестре. Пријаве слати
на e-mail: info@klinikavaris.com у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

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

Медицински техничар општег
смера

(IV степен) за потребе Службе
за анестезију и реаниматологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
сведочанства за сваки завршен разред средње школе; 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); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail 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. Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у року наведеном у одлуци
о избору кандидата, са њим се неће засновати радни
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505273. 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) ”.
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ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

37220 Брус, Краља Петра I број 9

Стоматолошка сестра - техничар у
амбуланти

у Служби за стоматолошку заштиту,
Одсек дечије и превентивне
стоматологије, на одређено време до 6
месеци, због повећаног обима посла,
Опис послова: асистира доктору стоматологије током
спровођења стоматолошке здравствене заштите;
води прописану медицинску документацију, обавља
послове картотекара; припрема стоматолошку ординацију за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију
материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад, наплаћује партиципацију, услуге које
се плаћају 100%, требује потрошни материјал за
службу, учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите, спроводи континуирани
процес статистичког извештавања и фактурисања,
учествује у стручним и другим комисијама и радним
телима.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање. Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра –
техничар. Кандидати уз пријаву достављају: доказ
о завршеном образовању (у фотокопији); доказ о
положеном стручном испиту (фотокопија); фотокопију важеће лиценце, доказ о радном искуству у
звању стоматолошке сестре - техничара (фотокопија
уговора о обављеном приправничком стажу или уговор о раду или потврду од послодавца), кратку биографију. Документа којима се доказује испуњеност
услова са кратком биографијом доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава по огласу за заснивање радног односа најкасније
у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од
дана објављивања огласа на интернет страници
Дома здравља Брус. 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.

на осталим болничким одељењима
за потребе Службе за унутрашње
болести, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или решење о упису у надлежну
комору. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце за рад или решење о упису у
надлежну Комору; извод из матичне књиге венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62,
140 00 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Возач

за потребе Одсека за превоз и
танспорт у Служби за техничке и
помоћне послове, пробни рад од три
месеца
УСЛОВИ: средње образовање, IV или III степен стручне спреме; поседовање возачке дозволе Б категорије. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију возачке дозволе одговарајуће категорије; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 140 00
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

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

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево
Синђелићева 62
тел. 014/295-580
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Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или 2) на основим студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца или решење о упису у надлежну
Комору. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце за рад или решење о упису у
надлежну Комору; извод из матичне књиге венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62,
140 00 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

на осталим болничким одељењима,
на одређено време, по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад; радно искуство 6 месеци.
Опис послова: спроводи здравствено васпитни рад,
обавља општу и специјалну негу у рехабилитацији;
- обавља послове везане за личну хигијену и исхрану пацијената; спроводи прописану терапију и води
медицинску документацију и евиденцију; стара се о
благовременом присуству пацијената на терапији по
утврђеном распореду; учествује у пратњи пацијената при транспорту у другу медицинску установу
или у другим организованим одласцима пацијената; обавља и друге послове у оквиру своје струке
у сменском раду и по налогу главне сестре службе
или болнице, као и начелника службе или дежурног
лекара.

Сервирка

на одређено време, по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: ПК радник; радно искуство 6 месеци.
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Опис посла: прима храну из главне кухиње болнице и допрема је до приручних кухиња; обавља
све послове око сервирања хране стаионираним
пацијентима; дистрибуира храну до трпезарије и
стара се о довољној количини за сваког пацијента;
пере и стерилише судове и одговорна је за хигијену
радног простора; одговара главној сестри и начелницима службе као и главној сестри болнице.

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

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима; положен возачки испит за
возача Б и Ц категорије. Кандидати су обавезни да
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој саобраћајној школи III степен
стручне спреме (са просечном оценом), доказ о радном искуству у струци након положеног испита на
пословима возача (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопију личне карте или
очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип), фотокопију возачке дозволе или очитана
возачка дозвола, биографију, са адресом и контакт
телефоном.

у којима се пружају здравствене
услуге, на одређено време, по
основу замене привремено одсутног
запосленог, пробни рад од 3 месеца
ОПИС ПОСЛА: одржавање хигијене у просторијама болнице, подови. прозори; одржавање хигијене
санитарних чворова; уклања смеће на за то одређено место; чишћење дворишта болнице; ради и друге
послове по налогу главне сестре службе; одговорна
је главној сестри службе и болнице.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.), а за медицинску сестру
- техничара уверење о положеном стручном испиту
и лиценца за рад. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове на
које се прима, потврда да се против лица не води
судски поступак као и потврду о неосуђиваности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију,
Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали инструментарка
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи смер;
лиценца за рад; положен стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи – IV степен стручне спреме (са просечном
оценом), оверени препис или фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту за медицинску сестру
- техничара, фотокопију лиценце; доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопију личне карте или
очитана лична карта (уколико лична карта поседује
чип), биографију, са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар на
интезивној нези нивоа II
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи општег смера (са просечном
оценом), оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопију личне карте или
очитана лична карта (уколико лична карта поседује
чип), биографију, са адресом и контакт телефоном.
Бесплатна публикација о запошљавању

Возач санитетског возила
пробни рад шест месеци

Ватрогасац

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог
пробни рад три месеца
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи (са просечном оценом),
оверени препис или фотокопију дипломе / сертификата о положеном стручном испиту из противпожарне заштите, потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца), фотокопију
личне карте или очитана лична карта, фотокопију
возачке дозволе или очитана возачка дозвола, биографију, са адресом и контакт телефоном.

Помоћни радник у кухињи

на одређено време због повећаног
обима посла на период до 2 године,
пробни рад шест месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи II степен стручне спреме (са просечном оценом), потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење, доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитана лична
карта, биографију, са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: 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.

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

Оглас објављен 22.12.2021. године, у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, Служба
операционог блока са стерилизацијом,
на одређено време до повратка
радника са боловања

Медицинска сестра – техничар

на интензивној нези нивоа 2, Одељење
неонаталне хирургије, на одређено
време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског
или општег смера; положен стручни испит; најмање
6 месеци радног искуства на пословима медицинске
сестре - техничара. Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања
школовања и сл.). Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком
радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове
Опис посла: 1. обрачун плата, 2. обрада карнета, дознака и решења за годишњи одмор и других
видова одсуства са посла, 3. уношење финансијских
података у Регистар запослених, 4. сортирање и
одлагање документације по сродности и рочности,
5. обрачун накнада за запослене (боловање преко
30 дана, породиљско боловање и др.) и други послови према акту о систематизацији послова и радних
задатака Завода.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање, економске струке у трајању од четири
године. Додатна знања / испити / радно искуство:
знање рада на рачунару; најмање три године радног искуства на финансијским и рачуноводственим
пословима. Уз пријаву се подноси биографија и
докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења).
Документа се неће враћати.

Радник обезбеђења без оружја /
чувар
Опис посла: 1. контролише улазак и излазак лица
и евидентира посете, 2. води књиге евиденција, 3.
обезбеђује објекат, запослене и друга лица, 4. спроводи стални надзор над објектом, 5. контролише и
надзире рад техничких система обезбеђења.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње образовање у трајању од три године. Уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне карте или извод
очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама.
Документа се неће враћати.
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ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима се достављају на горе наведену адресу, поштом или на
писарницу Завода. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
подлежу провери знања. 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. Податке
прикупља и податке обрађује Правна служба Завода
за биоциде и медицинску екологију. Кандидат који
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

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

Пословни секретар
ОПИС ПОСЛА: 1. праћење програма и садржаја
рада директора, 2. припрема радне документације и
организовање распореда обавеза, састанака и путовања директора, 3. израда и учешће у управљању
пројектима за бесповратна средства ЕУ фондова,
4. ради послове маркетинга и промоција и продаје,
5. сачињава бизнис план, 6. води послове статистике, 7. прима и прослеђује електронску пошту Завода, 8. припрема аналитичке информације и пише
пословне дописе према добијеним упутствима за
потребе руководиоца.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатна знања / испити / радно искуство: знање
рада на рачунару, знање енглеског језика. Уз пријаву
се подноси биографија, фотокопија личне карте или
извод очитане личне карте, и копија дипломе. Документа се неће враћати.
ОСТАЛО: Пријаве са траженим прилозима се достављају на горе наведену адресу, поштом или на
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
подлежу провери знања. 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. Податке
прикупља и податке обрађује Правна служба Завода
за биоциде и медицинску екологију. Кандидат који
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

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

но тумачење), као и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова
у Здравственом центру Неготин и то: Високо образовање стечено на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
основним студијама медицине у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; радно или
волонтерско искуство у здравственој установи. Као
доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
e-mail адресом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за доктора медицине; 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 (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање односно
волонтирање) потврдом о радном стажу издатом од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци издатом од стране надлежне службе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас објавити и на на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије и сајту Здравственог центра Неготин. 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 Управи
ЗЦ Неготин или поштом на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
- доктор медицине”. 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: 019/544196. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра
Неготин.

Доктор медицине

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО

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

Доктор медицине

изабрани лекар за школску децу,
на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене
за време породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета до њеног
повратка на рад
УСЛОВИ: на основним студијама медицине у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године.; на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине. Опис послова: Утврђен
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Потребна документа: пријава на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и имејл адресом; оверена фотокопија
дипломе о високом образовању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); оверена фотокопија лиценце за
рад издатог од надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору или потврда надлежне коморе. фотокопија личне карте или очитана чипована
лична карта, Оригинали или оверене фотокопије не
смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас
кандидати дају своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој
способности. Пријаве у затвореној коверти слати или
доставити лично на горе наведену адресу, са обавезном назнаком ”Пријава на конкурс за заснивања
радног односа на одређено време за радно место
доктор медицине изабрани лекар за школску децу”.
На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу
добити на телефон 034/853-349. Пријаве на оглас
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Јавни
оглас за заснивање радног односа, биће истакнут и
на огласној табли ДЗ Лапово, интернет страницама
Министарства здравља Републике Србије и ДЗ Лапово. Избор кандидата ће извршити директор ДЗ Лапово. Одлука о избору кандидата ће бити објављена
на интернет страници ДЗ Лапово www.dzlapovo.rs у
делу „Конкурси” од када тече рок за правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације.

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

Лекар специјалиста клиничке
фармакологије

здравствене заштите одраслог
становништва са медицином рада и
Службе хитне медицинске помоћи, на
одређено време
2 извршиоца

за потребе Службе за клиничку
фармакологију, на одређено време од
2 године, пробни рад од 3 месеца

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 - аутентич-

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови
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утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа за послове је: радно искуство у трајању од 10
(десет) година. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте; уверење о положеном
стручном испиту за радно место доктора медицине;
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, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од стране надлежне
коморе или решење о упису у именик лекарске коморе; као доказ о радном искуству кандидати треба да
доставе доказ – потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се
подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на 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)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”
21000 Нови Сад, Александра Тишме 7

Медицинска сестра – техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит за здравствене раднике,
знање енглеског језика - средњи ниво. Рад у сменама и ноћни рад. Пријаве слати на имејл: kancelarija.
vita@gmail.com

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра техничар на интензивној нези
нивоа 2

за рад на Одељењу коронарна
јединица у Служби за интерну
медицину, на одређено време,
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
мед. сестра – техничар, висока медицинска шкоБесплатна публикација о запошљавању

ла струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, VI/1
или VI/2 степен; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад на Одељењу за стационарно
лечење у Служби за педијатрију,
на одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

3) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад на Четвртом одељењу хирургија дојке, меких ткива, дечија
и васкуларна хирургија, Службе
за хирургију, на одређено време,
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

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

4) Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге

за рад у Одељењу за одржавање
хигијене објеката и простора у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, на
одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: основна школа.
За радна места 1, 2 и 3 кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
За радно место 4 кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним
бројем радног места за које се конкурише искључиво
поштом а на горе наведену адресу. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра – техничар

на одређено време за рад на пројекту
„Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година
и лица са посебним потребама“ до
31.12.2022. године
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, општи смер, положен стручни испит и дозвола - лиценца за рад или
решење о упису у надлежну комору.

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време за рад на пројекту
„Унапређење квалитета пружања
гинеколошких здравствених услуга
у Дому здравља Житорађа“ до
31.12.2022. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, гинеколошко акушерски
смер, положен стручни испит и дозвола - лиценца за
рад или решење о упису у надлежну комору.
ОСТАЛО: уз кратку биографију / пријаву кандидати
треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченом образовању; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или
уверење издато на девојачко презиме; уверење о
држављанству.

Возач санитетског возила

на одређено време за рад на пројекту
„Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година
и лица са посебним потребама“ до
31.12.2022. године
УСЛОВИ: завршена средња школа, III степен стручне спреме и/или поседовање возачке дозволе Б
категорије за управљање моторним возилом.
ОСТАЛО: Уз кратку биографију/пријаву кандидати
треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то: диплому о завршеној средњој школи, III
степен стручне спреме и/или поседовање возачке
дозволе Б категорије за управљање моторним возилом (оверена фотокопија); фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за достављање пријаве
кандидата је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
се достављају на горе наведену адресу са назнаком
„Пријава на конкурс“ или лично.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и
простора, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене
до њеног повратка на рад
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основно образовање. Опис послова:
Утврђен Правилником о организацији и систематиза19.01.2022. | Број 969 |
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цији послова у Дому здравља Крушевац. Кандидати
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о основном образовању; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих са кућним лечењем,
хитној медицинској помоћи и
здравственим амбулантама
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених одредбама Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
високо образовање VII/1 степен стручне спреме;
медицински факултет на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање, од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит, лиценца или решење о упису у именику надлежне коморе,
најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине, познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање, медицинска
школа, најмање 6 месеци радног искуства у звању
медицинске сестре техничара - познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Као доказ испуњености услова за радно
место за које подносе пријаву на оглас, кандидати
су дужни да доставе следеће: оверена фотокопија
дипломе о завршеној школи; оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту; оверена
фотокопија лиценце, или (решење о упису у именику надлежне коморе); уверење о држављанству не
старије од 6месеци; оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених/ венчаних; уверење суда
да се не води кривични поступак, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије
од 6 месеци; ЦВ- кратка биографија са адресом.
Потребна документа доставити у затвореној коверти
поштом на адресу: Дом здравља Сокобања, 18230
Сокобања, Митрополита Михаила 23, са назнаком
„Пријава на оглас”. 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Коначну одлуку
о избору кандидата доноси директор. Кандидати
који не буду изабрани, писаним путем могу да затраже повраћај документације, а исту могу преузети у
просторијама управе. Изабрани кандидати дужни су
да доставе уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5
тел. 030/463-324

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад
може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и да има
најмање пет година радног искуства у струци. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
биографију; програм рада за мандатни период на
који се врши избор; доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми), потврду о радном искуству у струци у трајању
од најмање 5 година. Кандидати треба да доставе
и доказе о испуњавању општих услова прописаних
Законом: да су држављани Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије или оверена фотокопија уверења), да су пунолетни (извод из
МКР или оверена фотокопија извода МКР); да нису
осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за обављање функције директора (уверење
МУП-а да према подацима из казнене евиденције
лице није осуђивано); да нису под истрагом (уверење суда да против лица није покренут кривични
поступак, као и да није покренута истрага). Пријаве
са одговарајућом документацијом подносе се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за именовање директора”.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 219

Домар - мајстор

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спеме; поседовање
возачке дозволе Б категорије; радно искуство 6
месеци. Кандидати пријаву могу послати на e-mail:
administracija@zvdob.rs. Контакт телефони 011/2492301 и 064/8677-540. Рок за пријаву на конкурс је
15.02.2022. године.

из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – публикација
„Послови”. Пријава на конкурс врши се писменим
путем у слободаној форми на пријемном шалтеру
Центра за социјални рад Пећинци у Пећинцима, ул.
Слободана Бајића бр. 5, са назнаком „Пријава на
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места – дефектолог, звање: дипломирани дефектолог на 50% радног времена“. Докази које прилажу
кандидати: биографија са наводима о досадашњем
радном искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе
којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство); други
докази о стеченим знањима и вештинама. Сви докази
се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Сви докази прилажу се
на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена
у иностранству мора бити нострификована. Докази
се достављају на наведену адресу суда са назнаком
„За јавни конкурс”. Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести у просторијама
Центра за социјални рад Пећинци у Пећинцима,
ул. Слободана Бајића бр. 5. Кандидати ће о датуму
и времену бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или e-mail адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Јовичић, Директор Центра за социјални рад Пећинци у
Пећинцима, дипломира социјлани радник контакт
телефон 022/2436-028, 022/2435-240. Овај оглас
објављује се на на порталу е-управе и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/2436-028, 022/2435-240

Дефектолог

са 50% радног времена, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области
– на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани дефектолог, и потребне
компетенције за ово радно место. Општи услови за
рад на свим радним местима: да је учесник конкурса
пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности
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Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“
31320 Нова Варош, Дрмановић бб.
тел./факс: 033/640-85, 619-33
626-31, 617-87

Дипломирани грађевински
инжењер
Опис послова: организација и вођење послова из
области грађевинарства и путне инфраструктуре.
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршен грађевински факултет, лиценцу 412, најмање 2 године
искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву
достави кратку биографију и фотокопију дипломе и
лиценце. Обезбеђен стан за породицу са могућношћу решавања стамбеног питања.

Грађевински техничар
Опис послова: вођење градилишта и израда пратеће
документације
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршену средњу
грађевинску школу; најмање 3 године искуства
у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву достави кратку биографију и фотокопију сведочанства.
Смештај обезбеђен.

Возач камиона
2 извршиоца

Опис послова: утовар, превоз и истовар робе и материјала при извођењу грађевинских радова и других
послова из области путне инфраструктуре.
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршену средњу
стручну школу; положене одговарајуће категорије
возачког испита; најмање 1 годину радног искуства.
Кандидат је дужан да уз пријаву достави кратку биографију, фотокопију сведочанства и возачке дозволе. Смештај обезбеђен.

Руковалац грађевинских машина
багериста
2 извршиоца

Опис послова: руковање грађевинским машинама
на градилиштима предузећа и других послова из
области путне инфраструктуре.
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршену средњу
стручну школу за руковање грашевинским машинама; најмање 1 годину радног искуства. Кандидат
је дужан да уз пријаву достави кратку биографију и
фотокопију сведочанства. Смештај обезбеђен.
ОСТАЛО: плата по договору са власником предузећа.
Рок за пријаву на конкурс до попуне радног места.
Пријаве слати на e-mail: sloznabracazoraninele@gmail.
com Контакт особа: власник предузећа Војко Пурић
065/6094-666.

ЈКП „БЕЛОСАВАЦ“ ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска 62

Возач моторног возила
3 извршиоца

Опис посла: управља моторним возилом и то путничким возилом и радном машином; врши редовно прање (обавезно једном недељно а по потреби
и више пута) и подмазивање возила; води евиденцију о дневном извршавању послова; врши проверу
након преузимања возила и то: ниво уља у мотору,
притисак у пнеуматицима, стање електролита у акумулатору, да ли су оксидисале клеме на акумулатоБесплатна публикација о запошљавању

ру, стање течности у расхладном систему, провера
светала (штоп светла, мигавци, позиција - кратко,
дуго, ротационо светло, рикверц светло, катадиоптери); проверава да ли постоји обавезна опрема (прва
помоћ, трокут и др.); управља моторним возилом са
одговарајућом документацијом (возачка дозвола,
саобраћајна дозвола, налог и др.; води евиденцију
о извршеним услугама и благовремено доставља
документацију на обраду; надзире утовар, истовар
и заштиту товара током превоза; познаје правила
у вези са безбедношћу саобраћаја и Закон о саобраћају, основе путева, улице и паркиралишта; благовремено пријављује штете и кварове на возилима,
а мање кварове у зависности од свог знања и могућности отклања сам; помаже аутомеханичару приликом поправке возила; одржава хигијену на паркингу
и у комуналној гаражи; обавезан је да се придржава
прописа о безбедности саобраћаја; води евиденцију
о утрошку горива и мазива.

плоче, таванице, степеништа, подлоге, подови, стазе, ограде, шахтови, канали, бетонска галантерија,
остали бетонски радови); керамичарски радови
(демонтаже, зидови, подови, степеништа, фасаде,
стазе, пећи, камини, базени и остали керамичарски
послови); тесарски послови (демонтажа, темељи,
зидови, таванице, кровови, летвисања, опшивања,
подови, оплате, подупирања, остали тесарски радови); покривачки радови (демонтажа, покривања,
препокривања, остали покривачки радови); подополагачки радови (демонтажа, подлоге, текстил, ПВЦ,
гума, линолеум, индустријски подови, ламинатне
облоге, ламел паркет, плуто паркет, лајсне и разделнице, отирачи и остали тапетарски радови.); молерско-фарбарски радови (припемни, врата и прозори,
зидови и плафони, тапете, ламперије, стрехе, степеништа, подови, обрада фасада, бојење фасада,
заштита фасада, лимарија, ограде, инсталације,
мобилијар и остали молерски радови.

УСЛОВИ: НК КВ ПК радник или ССС одговарајућег
смера са положеним возачким испитом Ц или Е
категорије; пожељно радно искуство; сертификат о стручној компетентности (картица возача);
тахографска картица возача. Место рада: територија
општине Жагубица, Браничевски и Борски округ.
Основна зарада за рад од 07-15 часова (5 дана у
недељи) од 45.000,00 до 50.000, 00 динара, једна
до две суботе у месецу су радне - послови који се
обављају ван територије општине Жагубица, плаћа
се прековремени рад у складу са Законом о раду.
Радно време за рад на терену ван општине Жагубица је од 06-20 часова (урачунато је време одласка из
седишта фирме на градилиште и повратак.

УСЛОВИ: I или III степен НК, КВ, ПК радник или ССС
одговарајућег смера (пожељно радно искуство).
Основна зарада за рад од 07-15 часова (5 дана у
недељи) од 40.000,00 до 45.000,00 дин. Једна до две
суботе у месецу су радне - послови који се обављају
ван територије општине Жагубица, прековремени рад плаћа се у складу са Законом о раду. Радно време за рад на терену ван општине Жагубица
је од 06-20 часова (урачунато је време одласка из
седишта фирме на градилиште и повратак). Место
рада: територија општине Жагубица, Браничевски и
Борски округ.

Руковалац грађевинском машином
2 извршиоца

опис посла: рукује грађевинском машином; редовно одржава машину (подмазује, чисти, пере и то
најмање једном недељно) и отклања мање кварове према својим могућностима и знању; обавезно
и на време обавештава пословођу техничко грађевинских послова о евентуалним кваровима које сам
не може да отклони; води евиденцију о дневном
извршењу послова и на крају радног дана предаје
пословођи техничко грађевинских послова на даљу
обраду; води евиденцију о потрошњи горива и мазива и на крају месеца предаје пословођи техничко
грађевинских послова; помаже механичару приликом поправке грађевинске машине.
УСЛОВИ: III, IV ССС одговарајућег смера са положеним возачким испитом Б, Ц или Е категорије;
пожељно радно искуство. Основна зарада за рад
од 07-15 часова (5 дана у недељи) од 45.000,00 до
50.000,00 дин. Једна до две суботе у месецу су радне
- послови који се обављају ван територије општине
Жагубица, прековремени рад плаћа се у складу са
Законом о раду. Радно време за рад на терену ван
општине Жагубица је од 06-20 часова (урачунато је
време одласка из седишта фирме на градилиште и
повратак). Место рада: територија општине Жагубица, Браничевски и Борски округ.

Зидар

4 извршиоца
Опис посла: ради све зидарске радове на мрежи водовода и канализације; ради све грађевинске (зидарске и занатске) радове из области високоградње, нискоградње и хидроградње (демонтаже,
обијања, скидања, рушења, пробијања, темељи,
зидови, преградни зидови, сендвич зидови, фасадне облоге, фасадни елементи, стубови, лукови, сводови, димњаци, канали, шахтови, остала зидања,
рабицирања, плафони, подлоге, подови, степенице,
стазе, ограде, малтерисања, фуговања, зидарске
изолације, пећи, остали зидарски радови); послови
армирања и бетонирања (тампони, темељи, мегашипови, зидови, серклажи, надвратници, надпрозорници, подвлаке, венци, стубови, лукови, сводови,

Водоинсталатер канализатор
6 извршилаца

Опис посла: изводи све врсте радова на изради и
монтирању мреже и објеката водовода (демонтажа
и рушење, грађевински радови, мрежа унутрашња,
мрежа спољна, вентили, хидранти, пп апарати,
водомери, испитивања и остали водоводни радови)
и канализације (демонтажа и рушење, грађевински
радови, мрежа унутрашња, мрежа спољна, дренажа, сифони, олучњаци, сливници, решетке, испитивања, остали канализациони радови) и прикључака на исте; ископ и затрпавање прикључака на
градски водовод и канализацију; израда спољних
и унутрашњих прикључака на водоводне мреже,
кишне и фекалне канализације; врши уграђивање,
скидање и замену водомера и бломбирање истих;
врши уградњу санитарија (демонтажа, монтажа,
умиваоници, шоље, бидеи, писоари, каде, масажне
каде, каде са кабином, базени, арматуре за каде,
туш каде, туш кабине, масажне кабине, арматуре за
тушеве, славине, прибор, судопере, бојлери и остали
санитарни радови); врши техничко одржавање мреже водовода, објеката машинских постројења (црпне станице и сл.) и канализације.
УСЛОВИ: I или III степен НК, КВ, ПК радник или ССС
одговарајућег смера (пожељно радно искуство).
Основна зарада за рад од 07-15 часова (5 дана у
недељи) од 40.000,00 до 45.000,00 дин. Једна до две
суботе у месецу су радне - послови који се обављају
ван територије општине Жагубица, прековремени рад плаћа се у складу са Законом о раду. Радно време за рад на терену ван општине Жагубица
је од 06-20 часова (урачунато је време одласка из
седишта фирме на градилиште и повратак). Место
рада: територија општине Жагубица, Браничевски и
Борски округ.

Физички радник
4 извршиоца

Опис посла: чишћење улица и осталих јавних површина у насељу; чишћење смећа и других отпадака
на улицама и другим јавним површинама у насељу;
празни уличне канте за одлагање смећа; чисти сливнике атмосферске канализације; обавља послове
чуварске службе и радови на редовном одржавању
водопривредних објеката и споменика природе;
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Индустрија и грађевинарство

обилази деоницу насипа и регулационих грађевина
најмање два пута месечно и врши преглед истих;
спречава складиштење и бацање разног материјала у зони регулације, извођење било каквих радова и активности; запажања евидентира и преноси
деоничном техничару односно пословођи техничко
грађевинских послова; учествује у извођењу радова
на редовном одржавању објеката, очитавању водостаја, одржавању опреме и алата за одбрану од поплава и друго.
УСЛОВИ: I или III степен НК, КВ, ПК радник или ССС
одговарајућег смера (пожељно радно искуство).
Основна зарада за рад од 07-15 часова (5 дана у
недељи) од 33.000,00 до 36.000,00 дин. Једна до две
суботе у месецу су радне - послови који се обављају
ван територије општине Жагубица, прековремени рад плаћа се у складу са Законом о раду. Радно време за рад на терену ван општине Жагубица
је од 06-20 часова (урачунато је време одласка из
седишта фирме на градилиште и повратак). Место
рада: територија општине Жагубица, Браничевски и
Борски округ.

Бравар / лимар
Опис посла: самостално врши израду и уградњу
олука, окапница за опшивање димњака и прозора; изводи и друге лимарске радове на објектима
(стамбене зграде, индустријски објекти, демонтажа,
кровови, покривање и опшивање оловом, фасаде, кровне ивице, кубе, увале, калкани, пуц лајсне,
прозори, самплех, венци, солбанци, самарице, балкони, надзидак, дилатације, вентилације, спуштени
плафони и остали лимарски радови.); самостално
врши израду и монтажу грађевинске и друге браварије (демонтажа, конструкције, прозори, врата,
преграде, жалузине, решетке, степениште и ограде,
балконске ограде, надстрешнице, маркизе, фасаде
и покривања, ограде и капије и остали браварски
послови); ради са брусилицама, бушилицама, апаратима за заваривање и другим машинама за сечење
и обраду метала неопходних у процесу обављања
радних задатака; молерско-фарбарски радови (припемни, врата и прозори, зидови и плафони, тапете, ламперије, стрехе, степеништа, подови, обрада
фасада, бојење фасада, заштита фасада, лимарија,
ограде, инсталације, мобилијар и остали молерско-фарбарски радови); израђује и поправља резни
и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за
врата и прозоре; обрађује лимове, профиле и цеви,
израђује метални намештај; упознаје се с техничком
документацијом и на основу ње врши избор алата
и материјала; образује металне предмете резањем,
бушењем, варењем; обавља поправку и одржавање
алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.
УСЛОВИ: I или III степен НК, КВ, ПК радник или ССС
одговарајућег смера (пожељно радно искуство).
Основна зарада за рад од 07-15 часова (5 дана у
недељи) од 40.000,00 до 45.000,00 дин. Једна до две
суботе у месецу су радне, послови који се обављају
ван територије општине Жагубица, прековремени рад плаћа се у складу са Законом о раду. Радно време за рад на терену ван општине Жагубица
је од 06-20 часова (урачунато је време одласка из
седишта фирме на градилиште и повратак). Место
рада: територија општине Жагубица, Браничевски и
Борски округ.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу достављати путем имејла jkpbelosavacposlovi@gmail.com
или у просторијам ЈКП „Белосавац“ Жагубица, ул.
Хомољска бр. 62 сваког радног дана од 07-10 часова. Предност имају кандидати са територије општине Жагубица. Рок за пријављивање је до 18.02.2022.
године.
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искуство у заваривању алуминијума; пожељан IWE
сертификат (међународни сертификат за заваривање).

“ADRIACORE” DOO

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 52/33

Инжењер електротехнике

Project menager

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер
термотехника или процесна техника, поседовање
лиценце 430 и-или 330.

Project menager

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, смер
конструкције, логистика.
ОСТАЛО: радно искуство 5 година на истим или
сличним пословима, одлично знање рада у AutoCAD
програму, познавање рада на рачунару (Windows,
MS Office), возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати на
e-mail: office@adriacore.com у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

AVE&VETMEDIC DOO
БЕОГРАД - ЧУКАРИЦА
11000 Београд
Петра Лековића 6

Мерач - вагар у производном
погону

на одређено време, место рада Вршац
УСЛОВИ: III, IV ниво квалификације, без обзира на
врсту квалификације, возачка дозвола Б категорије.
Јављање кандидата на контакт телефон 062/247185. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.

WACKER NAUSON
КРАГУЈЕВАЦ ДОО

e-mail: jovana.micunovic@wackerneuson.com

Заваривач - бравар
10 извршилаца

Опис посла: заваривање челичних конструкција и
подсклопова; рад у складу са дефинисаним технолошким поступком заваривања.
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без
обзира на занимање; пожељно радно искуство, али
није пресудно приликом избора кандидата. Кандидати своју радну биографију треба да доставе не
e-mail: jovana.micunovic@wackerneuson.com, најкасније до 11.02.2022. године.

„MINTH AUTOMOTIVE EUROPE” DOO
15300 Лозница, Републике Српске 20 д
e-mail: milosevic.zorka@minthgroup.com

Дужност: надгледање SCADA система, оптимизација / ажурирање система према захтевима производа или од стране купца; прављење краткорочних
и дугорочних планова одржавања аутоматске производне линије, имплементације плана у складу са
тим; управљање резервним деловима, попис делова
високог ризика и разумно складиштење резервних
делова; брзо реаговање на свакодневне проблеме
који се јављају на производној линији, смањење времена застоја, побољшање OEE производне линије.
УСЛОВИ: диплома факултета, инжењер у области
електротехнике; употреба пословног енглеског;
искуство у цртању електричних система; пожељно
је искуство за Siemens PLC примену.

Пројектни инжењер
Дужност: развој новог пројекта, пружање подршке пословном одељењу у изради прелиминарнуе
инжењерске анализе новог производа и извршавање процене изводљивости новог пројекта; координирање развојем нових технологија и стандардизацију са одељењем за истраживање и развој;
спровођење прелиминарног планирања пројекта,
додељивање пројектних задатака, праћење напретка развоја и извештавање и прављење датотека за
развој производа; праћење распоред пројекта, контролу кључних тачака у процесу развоја производа;
координацију управљања трошковима развоја нових
производа са одељењем за финансије; одржавање и
побољшање односа са клијентима.
УСЛОВИ: диплома факултета, инжењер у области
машинства; употреба пословног енглеског; циљно
оријентисан, добар смисао за комуникацију; жеља
за учењем и напредовањем.

Асистент продаје у сарадњи са
купцима
Дужност: подршку у прикупљању информација у
фази понуде за купце, као што је анализа трошкова, договор о посети клијентима, итд; одржавање
података о продаји у САП систему, укључујући унос
података, интерно издавање и потврду налога за
продају, итд.; одржавање добрих односа са купцима,
праћење и благовремено плаћање од стране купаца.
УСЛОВИ: диплома факултета; економија маркетинг
финансије; употреба пословног енглеског; циљно
оријентисан, добар смисао за комуникацију; жеља
за учењем и напредовањем.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Инжењер за заваривање
алуминијума
Дужност: развој и процена процеса заваривања;
локализација и процена технологије заваривања
ради обезбеђења исправности и рационалности;
решавање проблема технологије заваривања, унапређење технологије, унапређење ефикасности и
смањење трошкова; пројекти аутоматизације заваривања и примене робота, укључујући програмирање путање; решавање и провера теренских проблема, обучавање и унапређење вештина талената;
архивирање технолошке документације.
УСЛОВИ: диплома факултета, инжењер – смер заваривање; употреба пословног енглеског; пожељно је
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Култура и информисање

Наука и образовање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 53а
тел. 027/8362-074
e-mail: nbzito@gmail.com

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Референт за правне, кадровске и
административне послове

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у установи, стечено високо образовање из области правних
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; познавање рада на рачунару; познавање страног
језика; радно искуство од 1 године.

У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доставити уз пријаву на оглас: кратку биографију кандидата, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у установи, диплому о стеченој стручној спреми,
доказ о радном искуству. Сви докази прилажу се у
оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Лице
задужено за давање обавештења о огласу је Владан
Марјановић, телефон: 027/8362-074, e-mail: nbzito@
gmail.com. Пријаве слати на горе наведену адресу
са назнаком „Пријава на оглас“ поштом или лично
у просторијама Народне библиотеке. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији,
биће одбачене.

БИБЛИОТЕКА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

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.

34310 Топола, Краљице Марије 4
тел. 034/6100-806

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има високо образовање стечено на студијама
другог степена у оквиру друштвено-хуманистичких
наука, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године (240 ЕСПБ бодова) на
факултету друштвено-хуманистичких наука; да има
најмање пет година радног искуства у култури, при
чему предност имају лица која су стицала радно
искуство на пословима библиотечке делатности;
да има положен стручни испит из библиотечко-информационе делатности; да поседује организаторске способности. Конкурсна документација: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплома
о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном искуству (потврда
да кандидат има пет година радног искуства у култури и сродним делатностима); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против
њега не води кривични поступак; биографија са контакт подацима. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији НСЗ “Послови”. Пријаве
слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти
са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за
информације 034/6100-806.
Бесплатна публикација о запошљавању

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији
„Послови” (број 957), поништава се за радно место:
наставник физичког и здравственог васпитања, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка одсутне запослене са породиљског одсудства и одсуства са рада
ради неге детета.

ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
11060 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006, 011/2970-147

Наставник математике
Наставник разредне наставе
у боравку

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену

и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, тј. поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника,
васпитача и стручног сарадника (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије или основне студије у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стручне области) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријем у радни однос, доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампани формулар
достављају: уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), оригинал или
оверена фотокопија дипломе основних и мастер
студија о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима), кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да
прибави пре закључења уговора о раду. Сва остала
документа саставни су део пријаве на конкурс. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре доношења одлуке о избору, кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање.
Пријаве достављати лично или путем поште, на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Све
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона 011/2086047 и имејл
школе sekretar@osstevandukic.com, сваким радним
даном од 9 до 12 часова.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/3283-6610

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
19.01.2022. | Број 969 |

35

Наука и образовање

и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете и кратку биографију, доставити следеће доказе: диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена копија не старија од шест
месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија не старија од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија не старија од шест месеци); уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија не старија од шест месеци); доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат изабран
по конкурсу пре закључења уговора о раду. Подаци
који се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са
документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, лично или
поштом препоручено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе
лично или позивом на телефон: 011/283-6621.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област
Српски језик, предмет Српски као
страни језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Недерландистика, предмет
Холандски језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Филолошког
факултета Универзитета у Београду. Кандидати
подносе и потписану Изјаву о изворности Образац
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Палеославистика, предмет
Старословенски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Грчки
језик и књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за
наставни рад или магистар наука из научне области
за коју се бира коме је прихваћена тема докторске
дисертације. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће
дисциплине стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој
стручној спреми, списак радова и радове, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству
на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. За конкурс за избор у
звање асистента, поред наведених докумената, кандидати подносе и уверење о статусу студента докторских академских студија.

11000 Београд, Студентски трг 3

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Ванредни професор за ужу научну
област Српски језик, предмет
Српски као страни језик

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област Општа
књижевност, предмет Историја опште књижевности
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Јапанологија, предмет
Јапански језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Синологија, предмет
Кинески језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Српски језик, предмет
Дијалектологија српског језика
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Наставник стручних предмета
из области економија, право
и администрација, трговина,
угоститељство и туризам

на одређено време преко 60 дана до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавају услове прописане чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19,
9/19 и 2/2020), односно да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена, (мастер
академске студије, мастер струковних студија и специјалистичких студија) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено

на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова или
одговарајуће образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно степен и врста стручне
спреме у складу са Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за одговарајући предмет. Остали услови: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да има држављанство Републике
Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Сви кандидати су дужни
да поднесу следећу документацију: 1) одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање –
уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
6) доказ о знању српског језика (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику
не подносе овај доказ); 7) радну биографију. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору кандидата, Конкурсна комисија ће извршити
ужи избор кандидата које ће упутити у Националну
службу за запошљавање Београд, на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. О времену и месту провере упућени кандидати
ће бити накнадно обавештени. Неће се разматрати
пријаве без пријавног формулара, пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата
кој не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Неће се разматрати ни пријаве у
којима није тачно назначено за које радно место кандидат конкурише (за свако радно место доставити
посебан пријавни формулар). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом подносе
се у затвореној коверти, на наведену адресу школе
препорученом поштом, са назнаком „За конкурс за
посао”. За додатне информације обратите се секретаријату школе на телефон: 011/8251-120.
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УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2637-222, 2185-585

Рецепционер

у школској радионици хотела “Палас”,
на одређено време
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме у наведеном занимању.

Магационер

у школској радионици, на одређено
време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на
занимање.

Помоћни кувар - помоћни радник у
кухињи, перач судова
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу ЦВ на e-mail: office@palacehotel.co.rs или да
се јаве на наведене бројеве телефона.

ПУ “МАЛИ НАУЧНИЦИ”
11070 Нови Београд, Сурчинска 76з
тел. 063/1949-446

Рад са децом
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни
васпитач или наставник. Пријаве слати на e-mail:
naucnicimali@gmail.com у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250, 2631-899

Наставник предмета физичко
васпитање
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020). 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 ијезик 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
тачка 1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Образовање наставника: одговарајуће високо образовање
за обављање послова стручног сарадника прописано одредбом чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
Бесплатна публикација о запошљавању

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; степен и врста образовања наставника из
општеобразовних педмета, за сва подручја рада, и
то за стицање средњег образовања и васпитања у
трогодишњем и четворогодишњем трајању, прописани су и одредбом члана 2 став 1 тачка 19) Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021). Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за: физичко
васпитање: 1) професор физичког васпитања; 2)
дипломирани педагог физичке културе; З) професор физичке културе; 4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране; 5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; 6) професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 7) дипломирани професор физичког васпитања
и спорта - мастер; 8) дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије - мастер; 9) мастер
професор физичког васпитања и спорта; 10) мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије;
11) мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Докази
о испуњености услова за пријем у радни однос и
обављање послова на упражњеним радним местима, прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1), 3), 4), 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс учесник конкурса доставља кратку биографију и оригинал или оверену фотокопију
дипломе којом потврђује стручну спрему; оригинал
или оверену фотокопију уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; фотокопију или очитану личну карту; уверење
МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) и потврду да
није утврђено дискриминаторно понашање, у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања, издато након расписивања конкурса. Уколико
поседује, учесник конкурса доставља и оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценцу) и оригинал или оверену фотокопију исправе којом доказују да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европских системом преноса бодова. Напомена: уколико не поседује
доказе, наставник је у обавези да стекне образовање
прописано чл. 142 Закона у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Послове наставника
без лиценце може да обавља лице које је засновало
радни однос, најдуже две године од дана заснивања
радног односа у школи, што је регулисано чланом
144 закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Учесник
конкурса који не жели сам да прибави и достави
доказе о испуњености услова који се могу прибавити по службеној дужности, попуњава изјаву у којој
даје сагласност да се његов ЈМБГ користи у сврху прикупљања података који се односе на доказе
које учесник конкурса не жели сам да прибави (нпр.

уверење о држављанству, извод из књиге рођених), формулар изјаве се може преузети на званичној интернет страници школе или у згради школе,
канцеларија бр. 35 у периоду од 08.00-14.00 часова.
Кандидати достављају попуњену и потписану изјаву
уз потребну документацију, благовремено, на адресу
школе. Документација се предаје или путем поште
доставља, на наведену адресу Школе, на петом
спрату канцеларија бр. 28. Неблаговремене пријаве
као и пријаве без доказа о испуњености услова за
пријем у радни однос и од стране јавног бележника не овереном документацијом, неће бити узете у
разматрање. Контакт особа: секретар школе Снежана Басарић, дипл.прав, телефон: 011/2633-250,
011/2631-899.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Оглас објављен 05.01.2022. године, у публикацији
“Послови”, исправља се за радно место сарадник у
настави за ужу научну област Хистологија и ембриологија, на одређено време од 1 године тако што
уместо 1 треба да стоји 2 извршиоца.
У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд
Црнотравска 27

Наставник математике

за 50% радног времена, пробни рад до
6 месеци

Наставник рачунарства и
информатике и медицинске
информатике

за 20% радног времена, пробни рад до
6 месеци
УСЛОВИ: Послове наставника могу обављати лица
која испуњавају услове из члана 139 - 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” 88/2017, 27/2018.10/2019) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
21/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења
о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, потврду дa имa oбрaзoвaњe из психoлoшких,
пeдaгoшких и мeтoдичких дисциплинa стeчeнo нa
висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку студиja или нaкoн
диплoмирaњa, oд нajмaњe 30 бoдoвa и шeст бoдoвa
прaксe у устaнoви, у склaду сa Eврoпским систeмoм
прeнoсa бoдoвa, прилоге којима кандидат доказује
своје стручне и друге квалитете, препоруке и сл.,
уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 3 месеци, односно за кривична дела утврђена законом која га чине неподобним за обављање
послова у школи. Пријаве без пратеће документације достављају се искључиво у електронској форми, у року од 5 дана од дана објављивања огласа.
Кандидати који уђу у ужи избор доставиће документацију у писаној форми. Контакт особа Горан Ђокић,
direktor@mmilankovic.edu.rs, тел. 011/3530-607.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“1300 КАПЛАРА”

11050 Београд, Панчина 1
тел. 011/2411-519

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или
психолога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога; 7) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 9) да има лиценцу за
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора школе положи у року од две године од
дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом; оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (оверену фотокопију додатка дипломе уколико
се уз диплому издаје додатак по посебним прописима); доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику);
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од
6 месеци); потврду о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања; доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе);
оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); доказ о разултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује; оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да
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против њега није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Министар бира директора у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и доноси решење о његовом
именовању, о чему школа обавештава лица која су
се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе, лично
или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00
часова, на телефон: 011/2411-519.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ДРВО АРТ”

11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

Наставник стручних предмета у
области ликовне културе
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и посебне услове утврђене у члану 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020), Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС” – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020
и 2/2021), као и услове из Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Техничкој школи „Дрво арт”, Београд, дел. бр. 395/3
од 22.02.2018. године и то: 1) поседовање одговарајућег образовања: стечено високо образовање:
(1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (а) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; (2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати за наставника стручних предмета у области ликовне културе морају да
имају образовање према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020
и 2/2021). Кандидати треба имају и: 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ се подноси 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) знање српског језика.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење из МУП-а (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског језика (кандидати
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); 6) радну биографију
својеручно потписану. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на
наведену адресу школе, лично, радним данима од
09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са
назнаком „За конкурс за посао”. Све додатне информације о конкурсу се могу добити у секретаријату
школе сваког радног дана од 09 до 14 часова, позивом на број: 011/2631-361. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: VII степен одговарајуће
стручне спреме - високо образовање из правних наука и то на студијма другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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, држављанство Републике Србије; 5 да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно са оштампаним пријавним формуларом доставља школи. Доставити следећу документацију: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење о
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држављанству, оргинал или оверена копију; 3. извод
из матичне књиге рођених, оргинал или оверена
копију; 4. уверење о неосуђиваности, оргинал или
оверена копија (издаје МУП – полицијска управа);
5. писмени доказ (уверење) да је положио испит из
српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је
одговарајуће образовање стекао на страном језику;
6. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима
о испуњености услова доставити на адресу школе.
Телефон за контакт: 011/2762-876.

ОШ “СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2007, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/20): 1. одговарајуће образовање у складу са Законом: високо образовање из
области економских наука: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, односно, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. год., 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 и три
година радног искуства у струци; 2. психичка, физичка и здравствена способности; 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.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана пријава са биографијом, оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању, односно уверења, ако диплома није издата, оверена
копија дипломе или уверења о стеченом звању мастер (уколико нису добили диплому о звању мастер),
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од шест
месеци, уверење о неосуђиваности за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, не старије од шест месеци, доказ о познавању језика (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 психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) прибавља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Тестирање кандидата, који уђу у ужи избор, у погледу психолошке
процене способности за рад организује школа код
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији, овереној код надлежног органа, неће се
Бесплатна публикација о запошљавању

разматрати. Пријаве за конкурс се подносе у у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс”, поштом
на на наведену адресу школе. Информације на тел.
011/724 7-445.

ОШ “ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765
e-mail: ososlbgd@ptt.rs
sekretar.oslobodioci@yahoo.com

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће високо образовање,
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства; биографију (ЦВ); доказ о одговарајућем образовању: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије) оверене копије диплома и првог и другог степена - не старије од 6 месеци; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (оверену копију дипломе - да није
старија од 6 месеци); доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или оверена фотокопија - да није старије од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија - да није старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија - да није старије од 6 месеци). Доказ о знању
српског језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику;
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
са доказима о испуњености услова односно потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају секретаријату Школе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,

лично или поштом на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Контакт телефон: 011/7293-765.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мулитидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких
наука мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, као и чланом 2
став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3),
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да
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кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења да није осуђиван
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, издатог на прописаном
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о здравственој способности за рад са ученицима
(уверење о здравственом стању) прилаже изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава
на конкурс мора садржати актуелни број телефона
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе, која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса лично у секретаријат школе сваког радног
дана у периоду од 9 до 12 сати или поштом на горе
наведену адресу са назнаком „За конкурс - наставник
разредне наставе”. Конкурсну документацију не достављати електронским путем, у супротном неће бити
узета у разматрање. Достављена документација се
не враћа. Ближа обавештења о конкурсу могу се
добити на телефон: 011/8403-454 или на имејл школе os_boljevci@yahoo.com Подаци који се прикупљају
биће искоришћени само у сврху обраде података у
конкурсном поступку у складу са Законом о заштити
података о личности (“ Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
1) Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Примењено сликарство
2) Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Сценографија
на период од пет година

3) Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Цртање и сликање
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника и сарадника на универзитету донете од стране Националног савета за високо
образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: 1)
пријаву на конкурс у три штампана примерка, 2) оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку, 3) уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
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ве коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), 4)
радну биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта
Факултета) у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у, 5) 5.1 пет до 10 оригиналних радова достављених у електронској форми
на 4 CD-а - за ужу уметничку област Примењено сликарство; 5.2) пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а
- за ужу уметничку област Сценографија; 5.3) пет
до 10 оригиналних радова и пројеката достављених
у електронској форми на 4 CD-а - за ужу уметничку област Цртање и сликање; 6) потписани списак
приложене документације и радова приложених у
електронској форми у три примерка; 7) учесници
на конкурсу су дужни да у електронском облику,
на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију
својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом и
са јасно наведеним именом и презименом кандидата
у доњем десном углу сваке стране презентације, у
укупном трајању до 5 минута за избор у звање ванредног професора, односно до 7 минута за избор у
звање редовног професора. Образац 2 и Минимални
услови за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких
и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од
15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3
од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/31 од 01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Документација
и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра бр. 4, у
термину од 10 до 13 часова. За додатне информације
тел. 060/5207-721.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“LOLY”
11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 38
тел. 061/2400-780

Васпитач

за рад са децом узраста од 3 до 7
година
УСЛОВИ: мастер васпитач, дипломирани васпитач,
струковни васпитач. Пробни рад 1 месец. Пријаве
слати на e-mail: uprava@loly.rs у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

сак наставних и научних публикација, списак цитата,
најважније публикације, извод из казнене евиденције и својеручно потписану изјаву о изворности,
која је доступна на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми
(теx или доц формат) у складу са темплејтом, који
се налази на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html Пријаву са доказима о испуњености
услова конкурса, доставити Деканату факултета, на
наведену адресу (3. спрат соба 652) у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

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

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

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани
одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује поступак и оцена 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 управљачког
рачуноводства и анализе финансијских извештаја.
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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Одгајивање и репродукција
домаћих и гајених животиња

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

Ванредни професор за ужу научну
област Физика облака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником
о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др.
закон, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021 - др. закон) и Статутом и правилницима
Универзитета у Београду. Непостојање сметњи из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању „Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19
и 6/20 - др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон). Пријава треба да
садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис
досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резултата, спи-

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о мимималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног
односа наставника и начину и поступку избора у
звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом - документа у оригиналу
или овереном препису и не старија од шест месеци)
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достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина бр. 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну
област Опште сточарство и
оплемењивање домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о мимималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног
односа наставника и начину и поступку избора у
звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом - документа у оригиналу
или овереном препису и не старија од шест месеци)
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду - Земуну, Немањина бр. 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Наука о преради ратарских
сировина
на одређено време од 3 године

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

Подршка
запошљавању
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11262 Велика Моштаница, 10. октобра 10
тел. 011/8075-680, 011/8075-434

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021); да кандидат испуњава услове прописане
одредбама члана 139, 140 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020). Уз пријавни формулар доставити: краћу биографију (име, презиме, адреса, контакт
телефон), доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
потврду - уверење о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику), уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања (не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса). Кандидати у складу
са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар
који преузимају са званичне интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Доказ о испуњењу услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Ванредни професор за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство. Научни назив доктора
биотехничких наука у области Пејзажна архитектура и хортикултура; доктор наука - биолошке науке; шумарски факултет, одсек и студијски програм
за Пејзажну архитектуру и хортикултуру; биолошки
факултет, способност за наставни рад, објављени
научни и стручни радови. Остали услови за избор
наставника утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова из
конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
списак научних и стручних радова, сепарате радова)
достављају се Служби за правне и опште послове
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава
бр. 1. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Криминалистичка
тактика, методика и оператива,
за наставни предмет
Криминалистичка методика
УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија
или правни факултет, стечен научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Криминалистичкопсихолошка област, за наставни
предмет Криминалистичка
психологија
УСЛОВИ: завршене основне студије, филозофски
факултет, група психологија, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу
научну област Специјално физичко
образовање, за наставни предмет
Специјално физичко образовање
I - општи део
УСЛОВИ: завршене основне студије, факултет спорта и физичког васпитања, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Криминалистичка
превенција, за наставни предмет
Превенција криминала
УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија,
правни факултет, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију (Дефектолошки факултет) или
факултет политичких наука, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о
поступку и условима за избор у звања наставника
и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже:
биографију, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење
да против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага (које није старије од шест месеци),
оверене копије диплома или уверења завршених
степена студија, списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању, достављају се Криминалистичко-полицијском
универзитету у року од 8 дана од дана објављивања
овог конкурса, на адресу Улица цара Душана бр. 196,
Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку
рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.
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ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41
тел. 011/2601-292

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у гимназији, да имају психичку, физичку и здравствену способност са рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да имају држављанство Републике Србије, да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Докази о испуњености услова конкурса
подносе се уз пријаву, а доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс, кандидати поред биографије
треба да приложе (у оригиналу или оверене копије)
допломе о стеченом образовању (оверену фотокопију дипломе основних студија и мастер студија),
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на
наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Архитектонске конструкције

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

подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе,
списак научних радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену адресу, лично или путем поште, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звањe асистент за
ужу научну област Архитектонске
конструкције

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од три
године

Сарадник у звањe сарадник у
настави за ужу научну област
Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од три
године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18
- аутентично тумачење) и чланом 83 и 85 Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони,
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др.
закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19,
213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Универзитета у
Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен
АФ”, бр. 119/18, 126/21 и 128/21) и Правилником о
условима, начину и поступку за избор и заснивање
радног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен
АФ”, бр. 120/18). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци), подносе се на адресу:
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет,
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана,
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

на Департману за архитектонске
технологије

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

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење), чланом 74 Законa
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони,
11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др.
закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20),
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17,
203/18 и 223/21), Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр.
200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр.
119/18, 126/21 и 128/21), Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр.
120/19) и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”,
бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене

Ванредни професор за ужу научну
област Студије безбедности за
наставни предмет Увод у студије
безбедности

42

| Број 969 | 19.01.2022.

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и
заштите, односно доктор наука - науке безбедности,
VIII степен стручне спреме

Ванредни професор за ужу научну
област Студије безбедности
за наставни предмет Системи
обезбеђења и заштите
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и
заштите, односно доктор наука - науке безбедности,
VIII степен стручне спреме
ОСТАЛО: остали услови утврђени су одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/2017-41, 27/2018-3 - др. закон;
73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 - др. закон; 6/2020-20
- др. закон; 11/2021-3 - др. закон); 67/2021-7 и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Токсикологија
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. 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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19
011/2463-227

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање и то: 1. на студијама другог степена - мастер
академске или 2. на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, све у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографијом
треба поднети: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2) извод из
матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 4) уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, 5) доказ о
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања тј. извод из казнене евиденције, који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, 6) пријавни формулар који се преузима на
званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја. Сва документа
се прилажу како је назначено, у оригиналу или као
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у обзир. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија кандидате који испуњавају услове конкурса, упућује на
психолошку процену спсобности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и
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здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона:
011/2463-227. Пријаве на оглас и потребну документацију, заједно са пријавним формуларом, слати на
адресу школе, или донети лично у секретаријат школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦВЕТИЋ СРЕЋКО”

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аут.
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закони), Статутом Универзитета уметности у Београду, Статутом
Факултета, Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати
уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеним мастер академским студијама из одговарајуће области, одн. основним академским студијама према раније важећим прописима и попуњен образац 2, који се може преузети са
сајта Факултета.

11000 Београд, Војводе Степе 490/1

Васпитач

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: васпитач – VI, VII степен стручне спреме
(васпитач, струковни васпитач, мастер васпитач,
специјалиста струковни васпитач, дипломирани васпитач), пожељно знање рада на рачунару; пожељно
поседовање лиценце или положен стручни испит;
без обзира на радно искуство. Кандидати своје биографије могу доставити путем имејла cveticsrecko@
gmail.com. Контакт телефон 065/8066-778. За одабране кандидате биће организовано психолошко тестирање. Конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕЛИ МЕДА“

11000 Београд, Војводе Влаховића 21 Н

Васпитач деце предшколског
узраста
УСЛОВИ: VI/1, VI/2 степен стручне спреме; без обзира на радно искуство.

Медицинска сестра -васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати своје биографије могу доставити путем имејла vrticbelimeda@gmail.com. Контакт
телефон 063/528-628. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа
- демонстратор за ужу научну
област Скандинавистика, предмет
Савремени скандинавски језици –
новрешки језик
на одређено време, за школску
2021/22. годину

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена,
под условом да је на студијама првог степена студија остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном
просечном оценом најмање (8). Кандидати подносе
пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Париска 16

Наставник у звање редовног
професора за ужу уметничку
област Сликарство
2 извршиоца

Сарадник у звање асистента или
асистента са докторатом за ужу
уметничку област Сликарство, за
предмете Цртање и Сликање
на период од три године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности,
Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета и Факултета и показују смисао за наставни рад. Кандидати уз пријаву прилажу и доказе
о испуњености услова конкурса, оверену копију
дипломе или уверења о дипломирању, уверење да
је кандидат студент докторских уметничких студија,
односно оверену фотокопију уверења или дипломе
о завршеним докторским уметничким студијама из
области за коју се бира и попуњен образац 2, који се
може преузети са сајта Факултета https: //flu.bg.ac.rs
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да на расписан конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова,
мапу цртежа (десет табли) и ЦД са предатим радовима. Пријаве са документацијом се подносе Факултету, Париска 16, а радови у ул. Булевар војводе
Путника 68, у времену од 10-14 сати, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Информације
на тел. 2181-214.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Херцег Стјепана 7
тел. 011/2650-754

Секретар школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из
области правних наука према Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19, 6/20, 129/2021), на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Наставник предметне наставе српски језик и књижевност
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према
Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19, 6/20, 129/2021), 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; психичка, физичка и здравствена 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.
ОСТАЛО: докази о испуњености услова о одговарајућем образовању, неосуђиваности и знању
српског језика саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
поднесу: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или оверену фотокопију уверења о
стеченом образовању ако диплома није издата; 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопја, не старије
од шест месеци); доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ о томе треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената; попуњен пријавни формулар (доступан на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). У поступку
одлучивања о избору кандидата врши се психолошка процена способности кандидата за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Докази које кандидат подноси
могу бити у оригиналу или фотокопији, која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложене фотокопије докумената могу да буду
оверене у судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама судова односно општинским управама као поверени посао). Пријава са потребном
документацијом предаје се лично у секретаријату
школе од 08.00 до 14.00 часова или шаље препорученом пошиљком на наведену адресу Гимназије, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на
број телефона 011/2650-754 радним даном од 08.00
до14.00 часова.
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ОСНОВНА ШКОЛА
”ИЛИЈА БИРЧАНИН”

11185 Земун Поље, Браће Крњешевац 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава услове предвиђене чланом 122,
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то:
1. да има стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога: а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 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; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад, односно
положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3. да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност);
4. да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. да лице није правноснажном судском пресудом осуђивано за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора од најмање
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1. диплому о стеченом одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија); 2. уверење о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту
(оверена фотокопија); 3. потврду да кандидат има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о
радном стажу и пословима које је лице обављало и
издаје је установа у којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа
у којој је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања (оригинал, не старији од
6 месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 6. доказ о
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а
не старије од 6 месеци); 7. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања (уверење
надлежног суда, не старије од 6 месеци); 8. доказ
о непостојању дискриминаторног понашања (потврда Повереника за заштиту равноправности да се не
води поступак за заштиту од дискриминације за дела
наведена у члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старија од
6 месеци); 9. доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 10. уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о свом раду (извештај просветног саветника) ако га
поседује; 11. лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима (не старије од 6 месеци); 12. пријава
на конкурс са радном биографијом и оквирним планом рада за време мандата директора; 13. формулар
за пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима и са потребном документацијом искључиво доставити на адресу школе, лично
(сваког радног дана од 8-12 часова) или поштом, у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити сваког радног дана код секретара школе на
број телефона: 064/8110-903.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

11000 Београд
Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Наставник географије

Доцент за ужу научну област
Медијске студије, новинарство и
медијско право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју се бирају, као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18. - др. закон,
73/18, 67/19, 6/20. - др. закон, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21. и 67/21. - др. закон), Статутом
Универзитета у Београду и Факултета политичких
наука за избор у звање доцента и Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192. од 01.07.2016.г., 195. од
22.09.2016.г., бр. 197. од 20.03.2017.г., бр. 199. од
16.10.2017, бр. 203. од 21.05.2018.г. и бр. 223/21.).
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома / уверења о положеним испитима свих
нивоа студија, очитана / копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним
актима) доставити на горе наведену адресу у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском
облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010.
Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне
пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком
о извођењу приступног предавања на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр.
195. од 22.09.2016. године, са изменама и допунама).

Асистент за ужу научну област
Комуникологија и информатика
на одређено време од 3 године

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

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

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и вапитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) и да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз одштампан и
попуњен пријавни формулар (који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), и кратку биографију,
кандидати достављају установи следеће доказе о
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
неосуђиваности у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци);
извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Доказ о здравственој способности
доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка. Рок за

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

Наука и образовање

подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на
конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ
„Мирослав Антић”, 11147 Београд, Црвено барјаче 6.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОШКО БУХА”

11000 Београд, 21. дивизије 31

Оглас објављен 29.12.2021. године, у публикацији
„Послови” (број 966), исправља се за радна места:
наставник предметне наставе у посебним условима - енглески језик; наставник предметне наставе
у посебним условима - енглески језик - 70% радног
времена; наставник предметне наставе у посебним
условима - италијански језик - 50% радног времена, у делу УСЛОВИ: у дванаестом реду и тринаестом
после 6/2020, додаје се 129/21, у тринаестом реду
брише се Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и додаје: Правилник 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). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања исправке огласа. У свему осталом,
оглас остаје непромењен.

БОР
ОШ “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”

19330 Прахово, Кнеза Михајла 1
тел. 019/3524-050

Наставник предметне наставе предмет математика
са 66,66% радног времена, за рад
у матичној школи у Прахову и у
издвојеном одељењу у Радујевцу

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 члановима 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања „Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20,
и то: 1) одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правиликом о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21 и 4/21) за рад на одговарајућем радном
месту. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, које је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у року
студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу сматра се да има образовање из члана 142
став 1 Закона. 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 безусловБесплатна публикација о запошљавању

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 или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс која
мора бити потписана, са наведеном адресом кандидата и контакт телефоном, кандидат треба да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе (или уверења ако још није издата диплома)
о стеченом одговарајућем образовању (кандидати
који су завршили други степен достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним
академским студијама); оригинал или оверену фотокопију доказа издатог од надлежне високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова (само учесник конкурса који је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току
студија или након дипломирања), односно оригинал
или оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије односно оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса
који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу) - овај доказ подносе кандидати који ово образовање поседују, за оне који не
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава
да ово образовање стекну у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос као
услов за полагање испита за лиценцу; 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 (доказ
издат од одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика); 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. Рок за подношење пријава је 8 дана.
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.

Национална служба
за запошљавање

ОШ “СВЕТИ САВА”

19210 Бор, Моше Пијаде 31

Референт за правне, кадровске
и административне послове
(административни радник)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове за
заснивање радног односа, у складу са чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020), односно: стручна спрема
/ образовање: IV степен правни техничар, економски техничар или матурант гимназије. Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове за
заснивање радног односа, у складу са чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), односно: стручна спрема / образовање: основно образовање. Доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовању; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно- васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о
одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), доказ односно уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, да није старије од 6 месеци). Доказ
о здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). 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
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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
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену
обављања разговора бити обавештени на бројеве
телефона или e-mail адресе које су навели у својим
пријавама. Напомене: 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. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255
e-mail: oskorbovo@yahoo.com

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене до повратка са
функције
УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају услове за
пријем у радни однос прописане чланом 139 став 1
тачка 1) - 5) и члана 140 Закона и то ако: 1. имају
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. Према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС“ бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62,
11/2 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275,
11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62,
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22,
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75019206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1,
3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75) послове наставника разредне наставе могу да обављају: 1) професор
разредне наставе; 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 3) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу; 4) мастер учитељ; 5) дипломирани учитељ – мастер; 6) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидати треба и да: 2. имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. имају држављанство Републике Србије; 5. знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да поднесу следећа документа:
одштампан и попуњен пријавни формулар (налази
се на сајту Мистарства просвете); ЦВ и радну био-
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графију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење надлежне полицијске управе / суда
о неосуђиваности; извод из МК рођених – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству не старији од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способност за рад
са децом и ученицима достављају се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од
дана истека рока за подношења пријава, упућују
на претходну проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши национална служба запошљавања, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“Пријава на конкурс“. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Ближа
обавештења могу се добити на телефон 019/814-255
(моб. тел. секретара 063/8656-705).

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

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавпим формуларом достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
краће биографије, треба да приложе (у оригиналу
или оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти,
лично или путем поште на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс” сваког радног дана
од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 030/459-068.

Ч АЧ А К
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник економске групе
предмета
Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо
образовање, стечено: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује
на српском језику. Докази о испуњености услова из
тач. 1) и 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ
под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу школе или предати лично.
Због достављања обавештења, одлука и позива за
разговор неопходно је да кандидат у пријави наведе
тачне контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 032/344-793.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3

Наставник стручних предмета у
подручју рада машинство и обрада
метала
Наставник стручних предмета у
подручју рада електротехника
Наставник стручних предмета у
подручју рада графичарство
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове
и то: да има одговарајуће образовање, одговарајућу
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Наука и образовање

врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за одговарајући предмет: 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, с тим да студије првог
степена морају бити из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има држављанство Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за рачуноводственофинансијске послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом
о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове и то: 1. да има IV степен одговарајуће стручне
спреме – средње образовање економске струке; 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.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар (образац се преузима са званичне странице МПНТР) кандидат
је у обавези да приложи: 1. диплому о стеченом
одговрајућем образовању (оверена копија); 2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству
Републике Србије; 3. потврда, не старија од 6 месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – овај доказ доставља
само кандидат који одговарајуће високо образовање
није стекао на српском језику; 5. кратку биографију
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са прегледом кретања у служби. Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима није саставни део пријаве на
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља пре
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар (навести радно место на
које се конкурише) који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и да
документацију којом се доказује испуњеност услова
конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставе школи са назнаком „За конкурсну
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и
пријаве са неовереном доментацијом у прилогу,
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
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 правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 одго-

варајући 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.
ОСТАЛО: 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 правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
4. доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. 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.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни
професор за ужу научну област
Сточарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука, доктор биотехничких наука, доктор
пољопривредних наука, доктор наука - биотехничке науке. Остали услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 74 ст. 8 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018,
73/2018), Правилником о начину и поступку сти19.01.2022. | Број 969 |
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Наука и образовање

цања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског
факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора да
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс
достави и одговарајући доказ надлежног органа
МУП-а, о неосуђиваности. Пријаве кандидата који
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај
услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке
о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију,
списак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
надлежног органа МУП-а, о неосуђиваности и друго.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање
(www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-документи и акта у области образовања и наставе),
утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса,
да релевантна документа, која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и
изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт диску ЦД-у), на начин утврђен овим упутством.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
Наставник у звању редовни професор за ужу научну
област Примењена хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
хемијских наука, доктор техничких наука, доктор
наука - хемијске науке, доктор наука - биохемијске
науке, доктор наука - физикохемијске науке, доктор
наука - технолошко инжењерство. Остали услови за
избор у звање наставника утврђени су чланом 74 ст.
8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број
88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа МУП-а, о неосуђиваности. Пријаве кандидата који
не доставе наведени доказ или не испуњавају овај
услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке
о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ надлежног органа МУП-а, о неосуђиваности
и друго. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски
прописи-документи и акта у области образовања и
наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника
конкурса, да релевантна документа, која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8
Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, доставља и у електронском облику (на
компакт диску ЦД-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Рок за пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

32000 Чачак, Немањина бб.

35273 Бунар бб.
тел. 035/8271-215

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум основно образовање, положен
испит из хигијене (минимум), основна знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести
у складу са важећим прописима.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: средње образовање и радно искуство од 0,
5 године и курс из хигијене.

Сервирка у приручној кухињи

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

Наставник хемије

за рад у матичној школи у Бунару
и издвојеном одељењу школе у
Драгоцвету, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана, са 40% радног времена

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима,
курс из хигијене / основна знања о личној хигијени
и мерама заштите од заразних болести у складу са
важећим прописима.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије и 5) зна
српски језик. Докази о испуњености услова из тач.
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тач. 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз попуњен пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (издато
након објављивања конкурса) и доказ о знању српског језика, издат од одговарајуће установе, подноси
кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс - не отварати” уз обавезну назнаку за које радно место се конкурише.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, за рад у издвојеном
одељењу школе у Шантаровцу,
на одређено време ради замене
помоћника директора до 31.08.2022.
године, са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање и то:
за радно место референт за правне, кадровске и
административне послове у складу са Правилником
о организацији и систематизацији послова Основне
школе „Бранко Радичевић” у Бунару и то средње
образовање у трајању од четири године – смер економски, рачуноводствени, правни, административни
или гимназију; за радна места наставник хемије и
наставник енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19,
2/20, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021
и 18/2021); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: 1) диплому
о стеченом одговарајућем образовању, 2) извод из
матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања, издато
од стране МУП Србије, 5) доказ о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, 6) радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос) – пожељно. 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
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достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Оригинали уверења не смеју бити старији од шест
месеци. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35273 Бунар бб., са назнаком „За конкурс” или
предати лично.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара 122
тел. 035/243-516

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду као и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/19,
6/20 и 129/21) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 16/20,
19/20, 3/21 и 4/21) и то: да има 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 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 4 године
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких
наука мора да има завршене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи: професор разредне наставе, професор педагогије са предходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. У радни однос може бити
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар преузет са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја треба да достави: уверење о држављанству
Бесплатна публикација о запошљавању

Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (са холограмом); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ
надлежне полицијске управе да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику на којем ће остваривати образовно-васпитни
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. Кандидате за које комисија утврди
испуњеност кандидата за пријем у радни однос, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема разултата психолошке процене способности
за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. Директор доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс” или предати лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур бб.
тел. 035/261-378

Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана до
повратка запослене са функције

Наставник хемије

за рад у матичној школи у Мајуру и
у издвојеном одељењу у Колару, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има одговарајуће образовање и то: за радна
места стручни сарадник – библиотекар и наставник
хемије у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/19, 6/20
и 129/21) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 8/2000, 16/2000,
19/2000, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 182021); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван

правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: диплому о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања, издато од стране МУП Србије, доказ о знању
српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику,
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос) – пожељно. 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. Оригинали уверења не смеју бити старији
од шест месеци. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, бб, 35270 Мајур, 35000 Јагодина са
назнаком „За конкурс” или предати лично.

ОШ “МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл.
139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. год. и
одговарајуће образовање у складу са чл. 2 ст. 1 тач.
1) до 7) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
19.01.2022. | Број 969 |

49

Наука и образовање

Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс, достави следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пријаву са краћом биографијом;
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену копију уверења
из казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске
управе о неосуђиваности за наведена кривична дела
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона (не старије од шест
месеци); оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
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); 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 разредне наставе”.

ОШ “БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

Наставник предметне наставе,
предмет математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за радно место наставника, треба да испуњава услове из
члана 140 Закона о основама система обарзовања
и васпитања и да испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/20, /8/20, 16/20,
19/20, 3/21, 4/21, 17/21), 1) студије другог степана
(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 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. Остали услови: психичка физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународ-
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ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказује се изводом
из казнене евиденције), држављанство Републике
Србије, да лице зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да има у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких педгошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом који
се налази на званичној интернет страници, школи
се доставља, доказ о одговарајућем образовању
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе
о стеченом образовању), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија), доказ односно уверење о поседовању
образовања психолошких педгошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској усанови
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова издато од стране одговарајуће високошколске установе, уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, извод из
података казнене евиденције надлежне полицијске
управе, не старије од шест месеци, лекарско уверење о психичкој, физичкиј и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.У поступку
одлучивања о избору кандидата, комисија врши ужи
избор кандидата који упућује на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горе
наведену адресу или предају лично у временском
периоду од 08.00 до 14.00 часова. Ближе информације се могу добити на телефон 035/245-503 и код
секретара школе. Непотпуне и или неглабовремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДА МИЉКОВИЋ”

35213 Деспотовац, Бељаничка 1

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају високо образовање за васпитача
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије) специјалистичке
струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра
2005. године до 7. октобра 2017. године на основним
студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године на студијама првог степена (основне струковне студије, одновне академске
студије или специјалистиччке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање. Остали услови: да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије,
да знају српски језик - доказ досављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће
доказе: диплому о стручном образовању (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о држављанству - не старије од 6 месеци /оригинал или оверену
фотокопију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију, уверење из казнене
евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци
- оригинал или оверену фотокопију, кратку биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидт пре закључења уговора о раду.
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односо препису који морају бити
оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС број
93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се
могу поднети непосредно у Писарници установе или
путем поште на горе наведену адресу са назнаком
“Пријава за конкурс за васпитача (не отварати)“ у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

КИКИНДА
ОШ “СВЕТИ САВА”

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

Спремач / спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће
образовање за рад на радном месту спремача/ице:
завршена основна школа; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 држављансво Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Докази о испуњавању услова: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија
кандидата, оригинал / оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија уверења о држављанству,
оригинал / оверена копија (не старија од 6 месеци)
уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад уколико је неопходан (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом и уче-
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ницима кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве: 8дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Након
утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос кандидати, који испуњавају услове за
заснивање радног односа, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном извештају са кандидатима ће
се обавити разговор и донети одлука о избору. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу Татјана
Кнежевић, секретар 0230/500-774. Адреса на коју се
подносе пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 27б, са
назнаком „За конкурс”.

КО СОВ СК А МИ Т Р ОВИЦ А
ОШ “АЦА МАРОВИЋ”
Косово Поље

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и то: лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне
студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо oбразовање до септембра 2005. године.
Одговарајући стручни називи за наставника српског
језика и књижевности: професор српског језика и
књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор, односно филолог за југословенску и општу
књижевност, професор југословенске књижевности
са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, професор српског језика
и српске књижевности, дипломирани компаратиста,
мастер филолог (студијски програми: српски језик
и књижевност, српска књижевност и језик, српска
књижевност и језик са општом књижевносшћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија
(српски језик и лингвистика), српска књижевност и
језик са компаристиком), мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, српска књижевност и језик, српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија
(српски језик и лингвистика), филологија, модули:
српски језик и српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско знање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са компаратистиком; Српска
филологија: српски језик и књижевност; Србистика. Кандидат треба: 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
Бесплатна публикација о запошљавању

изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом кандидати
достављају и следећу документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу (кандидат који нема дозволу
за рад – лиценцу, заснива радни однос као приправник), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, очитану личну карту, уверење да
није осуђиван, лекарско уверење. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве предати у просторијама школе
или послати поштом на адресу: ОШ “Аца Маровић”
СШЦ, Свети Сава, 38210 Косово Поље.

Сарадник у звању асистента
за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну
област Моторна возила и мотори

К РА Г УЈ Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну
област Биологија, ужа научна
област Микробиологија

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

Посао се не чека,
посао се тражи

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
области машинског инжењерства који је завршио
основне академске студије са просечном оценом
најмање 8 и мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 или је завршио основне студије
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године са просечном оценом
најмање 8, из области машинског инжењерства;
кандидат мора да има просечну оцену најмање 8,5
из предмета уже научне области за коју се кандидат бира; кандидат мора да поседује активно знање
енглеског језика. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о ближим условима за избор у звање
сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Општи предуслов: кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту, извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; потврду да је кандидат
студент докторских студија из области машинског
инжењерства; оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеним претходним степенима студија; уверење о положеним испитима на
претходним степенима студија; уверење о положеним испитима на докторским студијама; за кандидате који су у радном односу на Факултету инжењерских наука обавезно је доставити оцену педагошког
рада; биографију; списак стручних и научних радова, као и саме радове; уверења надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело и да
против кандидата није покренута истрага или да
није подигнута оптужница и друге доказе којима
се доказује испуњење општих и посебних услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места за које се конкурише и уже научне области. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Дипломирани библиотекар

у Служби за библиотечке послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на факултету из поља Друштвено-хуманистичких наука, на
студијама другог степена (мастер академске студије односно специјалистичке академске студије по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године (по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године); знање рада на рачунару;
знање Енглеског језика; положен стручни испит и
стечено звање у складу са правилником; лиценце
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за узајамну каталогизацију COBISS/Каталогизација
– рад у електронском каталогу; једна година радног
искуства.

Технички секретар

у Служби за правне, кадровске и
опште послове
УСЛОВИ: средње образовање (IV степен стручне
спреме) друштвеног смера; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас потребно је доставити и следећа документа: биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе о неосуђиваности; уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак. Остали
докази: потврде или други докази у вези са радним
искуством; сертификати или други докази у вези са
посебним знањима или вештинама. Оглас је отворен
8 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За
оглас”, доставити на адресу: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Крагујевцу, 34000 Крагујевац,
Лицеја Кнежевине Србије 3.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање асистент са
докторатом, за научну област
Економске науке, ужа научна
област Пословна економија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области Економске науке: доктор наука – економске
науке.

Сарадник у звање асистент, за
научну област Економске науке,
ужа научна област Финансије и
финансијске институције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
научне области Економске науке, са претходно стеченим звањем мастер економиста, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за
наставни рад.

Сарадник у звање асистент, за
научну област Економске науке,
ужа научна област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
научне области Економске науке, са претходно стеченим звањем мастер економиста, који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за
наставни рад.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о организацији и
систематизацији послова на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у
Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање и
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
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и: биографију; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема;
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци; уверење суда да против
кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса,
кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми (на компакт диску - ЦД). Конкурс је отворен
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За
конкурс”, доставити на адресу: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцент за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Енглеска
књижевност и култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцент:
доктор наука из научне области за коју се кандидат
бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим
нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и научне, односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама. Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени
чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018,
67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - бр.
II-01-142 од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs), са
изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично
тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021.
године – пречишћен текст), Одлуком о измени и
допуни Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-515/4 од 24.06.2021),
Одлуком о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III01-866/28 од 28.10.2021), Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. године),
Одлуком о допуни Правилника о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о
измени и допуни Правилника о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. године), Одлуком
о измени и допуни Правилника о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године), Одлуком
о измени и допуни Правилника о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-866/27 од 28.10.2021), Правилником
о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од
11.06.2021. године – печишћен текст), Одлуком о
измени и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Кра-

гујевцу (бр. III-01-866/26 од 28.10.2021), Одлуком о
измени и допуни Правилника о ужим научним уметничким и стручним областима (бр. III-01-965/22 од
25.11.2021) – www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија
(са наведеном просечном оценом); извод из матичне књиге рођених (оверена копија); уверење о
држављанству (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал или
оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету
у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је
јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава
кандидата уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се узети
у разматрање.Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су у
обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање које је
саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу, доступно на www.kg.ac.
rs/dokumenti.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава
Закона о заштити података о личности, односно да
све личне податке, технички, одговарајуће прикрије.
Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242

Наставник теоријске и практичне
наставе у подручју рада
текстилство и кожарство
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС и 113/17) ) треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20)
и посебне услове предвиђене: чланом 7 алинеја 1, 2,
3, 5 и 8 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ометене у
развоју („Сл. гл. РС” 1/95, 17/21). Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству (са холограмом
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом
или оверена фотокопија); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
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лекарско уверење, да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; доказ из казнене евиденције МУП-а
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Након утврђене испуњености услова
кандидата за пријем у радни однос, 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. По
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве достављати поштом на адресу
ШОСО „Иво Лола Рибар” 36000 Краљево, Доситејева
бр. 5/4, или лично. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон 036/315-242.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник технике и технологије

са 20% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник географије

са 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/17, 95/18), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и
5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка
2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/20, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/20). У складу са чл. 139 Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у радни
однос у установи може да буде примљено лице, под
условима прописаним Законом и то ако: има одговарајуће образовање (образовање је прописано чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18,
10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/20) ). У складу са чл. 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора
да има и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
Бесплатна публикација о запошљавању

установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона;
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ да
канидат има има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану
пријаву: оверен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или
оверена фотокопија исправе којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит
- испит за лиценцу; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван за
напред наведена кривична дела. извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 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. Кандидат
попуњава и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати, који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”,
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 10 или лично у просторије школе
радним данима у времену од 09.00 до 12.00 часова.
Пријаве које су непотпуне, неблаговремене и које не
садрже оригинале или оверене копије захтеваних
докумената неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се на телефон 036/379700.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”

36221 Жича, Жички пут бб.
тел. 036/5817-317

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, односно педагога или психолога, 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 4 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 дозволу за рад за
наставника, педагога или психолога; да има обуку
и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од ступања на дужност); да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик, као језик на
коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидат
уз пријаву треба да приложи следећу документацију
и то: попуњен и одштампан формулар за пријаву на
конкурс (формулар се налази се на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника – оверену копију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу; доказ да кандидат има обуку и положен испит за директора школе – оверену
копију документа да кандидат има обуку и положен
испит за директора школе (уколико поседује). Пријава која не буде садржала доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран
биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе; доказ о годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања – потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (може и из
досијеа а кандидат који буде изабран ће накнадно,
пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага, у оригиналу или овереној фото19.01.2022. | Број 969 |
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копији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
1 Закона о основама система образовања и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији (не
старије од 6 месеци); доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад – српски
језик (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија) у супротном је
потребно доставити потврду надлежне Школске
управе, да није вршен стручно-педагошки надзор
кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (оверена копија) у супротном је
потребно доставити потврду надлежне Школске
управе, да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на
адресу ОШ „Живан Маричић”, 36221 Жича, Жичка
улица бр. 197, са назнаком „Пријава за избор директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и на телефон 036/5817-317.

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

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе
у Ласцу, на одређено време, ради
замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, за треће дете у укупном
трајању од две године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника разредне наставе може бити примљен
кандидат који испуњава поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично
тумачење), и посебне услове прописане члановима:
139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом
142 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста образовања
кандидата морају бити у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 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). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
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испит из педагогије и психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 овог закона.
Кандидат који који нема образовање из члана 142
став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов полагања испита за лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министрства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни
формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ), кандидат који
није положио испит из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, обавезан је да их положи у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију); уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци;
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена
кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова – надлежне полицијске управе (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ да
кандидат зна српски језик у обавези су да доставе
само они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио испит
из познавања српског језика, оригинал или оверена
фотокопија. Лекарско уверење, којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, се подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати из претходног става, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дос-

тавља уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаву послати
на адресу: Основна школа „Петар Николић”, 36202
Самаила, Улица Душана Силног 14А. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

1. Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
или високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем.

2. Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра
- васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је лице оспособљено за
рад са децом јасленог узраста - васпитач, у складу
са чл. 141 Закона о основама система образовања и
васпитања и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању.

3. Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: високо образовање на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, знање рада на рачунару.

4. Референт за заштиту,
безбедност и здравља на раду
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири
године, знање рада на рачунару, положен стручни
испит из области противпожарне заштите, возачка
дозвола Б категорије, обученост за гасне инсталације.

5. Кувар – посластичар
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири
године.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште
услове за пријем у радни однос прописане чл.
139, чл. 140 и чл. 141 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 кривич-
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них дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, (део „Ново на сајту”) на адреси:
http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA KONKURISANjE.doc; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом образовању (диплому или уверење о стеченом образовању) оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених (са холограмом); уверење о неосуђиваности (уверење МУП-а); 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 у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурс”, доставити лично у установу
или слати поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба, Цара Лазара 2А
тел./факс: 036/865-336, 036/5865-582

Наставник информатике

са 27% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом
140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог
члана, чланом 142 став 1 и став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста
образовања морају бити у складу са чланом 3 став 1
тачка 14) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 142 став 1
овог закона. Кандидат који који нема образовање из
члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов полагања испита
за лиценцу. Кандидат треба и: 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад-српски језик. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министрства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: уз пoпуњен пријавни формулар кандидат прилaже: 1. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу - за кандидате који поседују наведени доказ
(кандидат који није положио испит из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, обавезан је
да их положи у року од једне а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу); 3. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију); 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену копију),
не старије од 6 месеци; 5. доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела, извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова-надлежне полицијске
управе (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; 6. доказ под тачком д) обавезно
достављају само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом, доставити лично, или
поштом на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
телефон: 036/5865-582

ОШ “СВЕТИ САВА”
Краљево
36103 Рибница, Излетничка 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и
5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка
2) истог члана, чланом 142 став 1 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020).
Степен и врста образовања морају бити у складу са

чланом 3 став 1 тачка 11) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.Наставник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142
став 1 овог закона. Кандидат који нема образовање
из члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов полагања испита
за лиценцу. Кандидат треба и: 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министрства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: уз пoпуњен пријавни формулар кандидат прилaже: 1. оригинал или оверену фотокопију
дипломе; 2. оригинал или оверену фотокопију доказа
да кандидат има образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу - за кандидате који поседују наведени доказ (кандидат који није положио
испит из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, обавезан је да их положи у року од једне а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 3.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); 4. уверење о држављанству (оригинал
или оверену копију), не старије од 6 месеци; 5. доказ
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова-надлежне полицијске управе (оригинал или оверену
фотокопију), не старији од 6 месеци; 6. доказ под
тачком д) обавезно достављају само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши национална служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично, или поштом на гор наведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи19.01.2022. | Број 969 |
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вања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 036/379-400.

ГИМНАЗИЈА У РАШКИ
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

1. Наставник математике

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139
140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и члановима 17 и 19 Правилника о организацији и систематизацији послова Гимназије у
Рашки бр. 326/4 од 15.09.2021. године. Услови: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији
(“ Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020,
3/2020 и 1/2021)) и члану 139 Закона о основама
система образовања и вапитања: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар;
дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар за математику економије;
професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски смер;
мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике и рачунарства - мастер из области математичких наука. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета
Геометрија или Основи геометрије). Кандидат треба
и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на
висиокошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има образовање из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово образовање
у року од једне године, а највише две године од дана
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пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
пријавни формулар који попуљава на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са
документацијом: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности;
диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
потврду одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика (само за
кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Доказе о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат
који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу Гимназија, 36350 Рашка,
Милуна Ивановића бр. 2 лично или поштом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон
036/736-043.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ПРВИ МАЈ”

Влајковци
37220 Брус
тел. 037/3830-233

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”бр 88/17 и 10/19, 6/20)
и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано
Законом и Правилником којим се прописује степен
и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености изнад наведених услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора. Остало: наставник, у складу са
члном 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за дговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стучне области или области педагошких наука. 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачке (1) одељка „Остало” мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим

образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију не старију од шест месеци (поред горе наведене документације и извод из
матичне књиге рођених), у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се
не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе и утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар са
документацијом слати на адресу Основна школа
„Први мај” 37220 Брус, Влајковци, Влајковци бб., са
назнаком „За конкурс” или лично у матичној школи
у Влајковцима сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова. За додатне информације контакт тел./факс:
037/3830-233 или e-mail: majvlajkovci@yahoo.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

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

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021) и то: 1. услови у погледу врсте и степена образовања: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021) и члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС” бр. 88/2017, 27/2018-други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) професор
српског језика и књижевности, 2) професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, 3)
професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским
књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, 10) професор за српскохрват-
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ски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 12) професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у
школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, 14)
професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, 17) професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине,
18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), Српски језик као страни), 21) мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); 22) професор српскохрватског језика и књижевности; 23) мастер филолог из
области филолошких наука; 24) професор југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Остали услови
за заснивање радног односа: да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је
да стекне ово образовање у року од једне године, а
највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад – српски језик (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика.
Документација коју кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: /www. mpn.gov.
rs); уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; уверење Министарства унутрашњих
послова - надлежне полицијске управе да кандидат
није осуђиван, оригинал или оверена фотокопија;
потврда одговарајуће високошколске установе да
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је кандидат положио испит из српског језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику); оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверења о завршеном високом образовању;
лица која имају звање мастер професор предметне
наставе достављају и оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или фотокопију (није обавезно); биографију / ЦВ (није обавезно). Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности кандидат који буде изабран доставља
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање приликом одлучивања. Пријаве у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс за наставника српског језика”
достављати на горе наведену адресу, лично или
поштом. На полеђини коверте навести име и презиме, адресу и број телефона за контакт.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац
тел. 016/796-672

Стручни сарадник - педагог школе

за рад у централној школи у Турековцу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, одређени
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и
чланом 17 и 19 Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ђура Јакшић”
Турековац дел. бр. 653/21 од 15.09.2021. године су
следећи: 1. одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специљалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговоарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговоарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, под условом да су
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговоарајући предмет, односно
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање, до 10. септембра
2005. године; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад.

фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске
управе, као доказ о неосуђиваности. Пре закључења
уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Информације на тел. бр. 016/796-672.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „MЛАДОСТ“
Црна Трава

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора прeдшколске установе
може да обавља лице које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања, за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања; дозволу за рад (лиценцу); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије;
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање члана 140 став 3 овог закона
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
у дечјем вртићу на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Рок
за пријављивање 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 (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству); лекарско уверење о психичкој и
и здравственој способности за рад са децом, пре
закључивања уговора о раду (не старије од 6 месеци), оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис / фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, уверење да кандидат није осиђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3, Закона о
основама система образовања и васпитања, потврду
о радном стажу у области васпитања и образовања,
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са потребном документацијом подносе
се на адресу Предшколска установа Младост из Црне
Траве, 16215 Црна Трава, са назнаком „Пријава за
конкурс за избор директора“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити na број тел. 016/811-277.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који
у штампаној форми доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат је дужан да достави следећу
документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе (основних и мастер студија); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену
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ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

16201 Манојловце, Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана ради
замене директора установе а најдуже
до 31.08.2022. године

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време, преко 60 дана ради замене
помоћника директора до повратка са
функције
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140,
ЗОСОВ-а (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18). Посебни
услови: врста и степен стручне спреме за одређена
радна места за које је расписан конкурс прописани су 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 и 13/18). Пријавни формулар за учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, попуњава га и заједно са доказима
о испуњавању услова конкурса подноси на горенавдену адресу, са назнаком “За конкурс” у року
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз
пријавни формулар кандидат подноси следеће доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију
/ оригинал извода из матичне књиге рођених (са
холограмом); оверену фотокопију / оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење да лице није осуђивано за дела утврђена
чланом 139 став 1) тачка 3) ЗОСОВ (издаје надлежни
МУП РС); доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском
језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног бележника. Неоверене фотокопије докумената сматраће
се непотпуном документацијом и по истој се неће
поступати. Благовременом пријавом сматраће се она
пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у
прилогу садржи документа којим кандидат доказује
да испуњава услове означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци
конкурсне комисије у законом предвиђеном року.
Ближа обавештења у вези са расписаним конкурсом
се могу добити лично у сектретаријату школе или на
телефон 016/785-234 сваког радног дана од 8 до 12
часова.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
16220 Грделица
29. новембра бб.
тел. 016/3426-057

Чистач просторија
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће образовање - основно образовање (основна школа); 2)
да имају 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 кри-
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вична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Потребна документа: оригинал или оверена копија дипломе, оригинал уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци), уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци
дана у односу на дан истека конкурса. Пријаве са
документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити на горе наведену адресу у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”, путем поште
или лично у канцеларију секретара школе од 08.00
до 14.00 часова радним данима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 016/3426-057.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ВРАГОЛИЋ”
15320 Љубовија
Јована Цвијића 1

Наставник српског језика

са 72% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције, за рад у ИО

Наставник српског језика

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

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања, за
рад у издвојеном одељењу Врхпоље

Наставник ликовне културе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања, за
рад у матичној школи и издвојеним
одељењима

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
директора школе до истека мандата,
за рад у издвојеним одељењима школе

Наставник историје

са 30% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
директора школе до истека мандата,
за рад у издвојеним одељењима школе

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у издвојеном
одељењу Узовница

Стручни сарадник – дефектолог /
логопед
са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
престанка дужности запосленог
распоређеног на послове помоћника
директора, а најдуже до 31.08.2022.
године

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20): да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и кратку биографију
кандидати подносе и одговарајућу документцију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету - кандидати који су завршили
основне студије од најмање четири године по прописима који су уређивали високо 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);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
- оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
(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 процна 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. У складу са
чланом 154 ст. 2 кандидати попуњавају формулар
за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампан, заједно са потребном докумен-
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тацијом о испуњености услова достављају школи.
Пријаве са доказима о испуњеним условима конкурса се достављају лично или на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “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 скалду са Законом о заштити података
о личности. Ближе информације о конкурсу могу се
добити телефоном на број 015/561-869.

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића
тел. 015/878-740

Директор

Наставник економске групе
предмета

организационих наука, претходно завршене основне
академске студије у области организационих наука, студијски програм – менаџмент и организација;
мастер инжењер менаџмента, претходно завршене
основне академске студије из области економије; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење не старије
од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о
раду); 3) доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018
– др. закони, 10/2019, 6/2020), да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Докази под тачком 1), 3) – 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Према члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања неопходно је да је
наставник 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 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.

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава услове
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 6/2020).
Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада економија, право
и администрација (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21).
Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и медотичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Кандидат који нема образовање из члана
142 ст. 1 обавезан је да ово образовање стекене у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона. Кандидат
мора да има: 1) одговарајуће образовање: дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;
дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста - менаџер за банкарство и финансије; дипломирани економиста у
области међународног пословања; дипломирани
економиста менаџер у банкарству; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; мастер инжењер

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на на званичној интернет страници Министарсрва просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која треба да
садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона, тачну адресу пребивалишта и маил адресу;
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена кандидати
који су завршили основне студије од најмање четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а кандидати који су завршили студије по прописима који
су уређивали високо образовање од 10. септембра
2005. године оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним студијама првог степена као и оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама другог степена); уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика (само кандидат који није стекао образовање на српском језику
доставља доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је
претходна психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Сва документа се прилажу у оригиналу или овере-

се подносе у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс за директора школе - не отварај”, на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу се могу добити на тел. 015/878-740.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Одлука о избору директора школе биће
донета у законском року.

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића 1
тел. 015/878-740

Наставник немачког језика
на одређено време

Наставник биологије

на период од 4 године

на одређено време, за 80% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање предвиђено 139 и чланом 140 ст 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020),
и то за психолога и педагога односно лице које је
стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне обласи или области педагошких
наука; 2) на основним студијам у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), лице
из трачке 1, подтачке б) мора да има завршене студије из научне, односно стручне облати за одговорајући предмет, односно групу предмета; да кандидат поседује дозволу за рад наставника или стручног
сарадника – лиценцу; да канидат има савладану обуку и положен испит за директора установе (програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
положи испит за директора); за одговарајуће високо
образовање наведено у тачки 1) и најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену спосбност 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 РС; да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 6/2020).
Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сараднике у основној школи, оригинал
или оверену фотокопију уверење о држављанству.
Доказ о испињености услова из члана 139 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Лекарско
уверење доставља изабрани канидат пре потписивања уговора о раду, а извод податка о казненој
евиденцији МУП-а Србије прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: радну биографију са кратким прегледом рада у служби; оверен препис фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању;
оверен препис фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (дозволе за рад наставника и стручног сарадника); потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; уверење да није осуђиван правоснажно пресудом за кривично дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве са потребном документацијом
Бесплатна публикација о запошљавању

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

са 50% радног времена
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ним фотокопијама, осим уверења о неосуђиваности
које се доставља у оригиналу. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима слати
поштом или доставити лично у затвореној коверти
на горе наведену адресу, са назнаком „ За конкурс наставник економске групе предмета – не отварати”.
Контакт телефон 015/561-773 – секретар школе.

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава услове
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 6/2020).
Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилника о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника.
Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и медотичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Кандидат који нема образовање из члана
142 ст. 1 обавезан је да ово образовање стекене у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона. Кандидат
мора да има: 1. одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника 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 система 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 статистикс, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар
– пословна информатика; дипломирани информатичар – професор информатике; дипломирани информатичар – мастер; дипломирани професор информатике – мастер; дипломирани информатичар – мастер
пословне информатике; дипломирани инжењер
организационих наука – мастер, студијски програм
Информациони системи и технологије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер инжењер
информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); дипломирани професор
математике и рачунарства – мастер из области математичких наука; 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, однос-
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но стручне области за одговарајући предмет). Лица
из става 1 ове тачке која су стекла академско звање
мастер, морају имати, у оквиру завршених основних студија, положено најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно програмирање) и најмање
три предмета из области Математика, што доказује
потврдом издатом од стране високошколске установе; 2) психичку физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месеци подноси се пре закључења уговора
о раду); 3) доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018
– др. закони, 10/2019, 6/2020), да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Докази под тачком 1), 3) – 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Према члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања неопходно је да је
наставник 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 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.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на на званичној интернет страници Министарсрва просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која треба да
садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона, тачну адресу пребивалишта и имејл адресу;
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена кандидати
који су завршили основне студије од најмање четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а кандидати који су завршили студије по прописима који
су уређивали високо образовање од 10. септембра
2005. године оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним студијама првог степена као и оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама другог степена); уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика (само кандидат који није стекао образовање на српском језику
доставља доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је
претходна психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служ-

ба 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, осим уверења о неосуђиваности
које се доставља у оригиналу. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима слати
поштом или доставити лично у затвореној коверти
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс наставник рачунарства и информатике – не отварати”. Контакт телефон 015/561-773 – секретар школе.

Референт за финансијско
рачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018
– др. закони, 10/2019 6/2020). Кандидат мора да
испуњава следеће услове за пријем у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Средњој школи” Вук Караџић” Љубовија и то
средње образовање – економска струка; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није кажњаван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање послова из области рачуноводства; 4. да је држављанин
Републике Србије; 5. да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Докази под тачком 1), 3) – 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарсрва просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која треба да садржи
актуелни број фиксног или мобилног телефона, тачну адресу пребивалишта и маил адресу; диплому о
стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал,
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (само кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће установе). За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је
претходна психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Сва документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама, осим уверења о неосуђиваности
које се доставља у оригиналу. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Неблаговремене, непотпуне прија-
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ве као и пријаве уз које су достављене неоверене
фотокопије потребних докумената, неће се узимати
у разматрање. Пријаве са доказима слати поштом
или доставити лично у затвореној коверти на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс – референт за финансијско рачуноводствене послове – не
отварати”. Контакт телефон 015/561-773 – секретар
школе.

НИШ
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Стручни сарадник психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова
стручног сарадника психолога, може бити примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
члановима 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон 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),
и то: да има одговорајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021) послове стручног сарадника психолога може да обавља: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани психолог, смер
школско-клинички; дипломирани психолог - мастер;
мастер психолог. Лице мора имати најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових
услова доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе; да има држављанство
РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 за које није, у складу
са законом утврђено дискриминатнорно понашање;
да зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују
испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (кандидати
који су стекли академско звање мастер достављају
и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију;
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију-уверење из
МУП- а; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Уверење о образовању кандидата
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од најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета, издату од стране матичне високошколске установе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), врши избор кандидата
који се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 154
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање
РС ради психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију” или у
просторијама секретара школе. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: секретар школе,
тел. 018/233-830.

Наставник агенцијског и
хотелијерског пословања
за 72% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова
наставника агенцијског и хотелијерског пословања,
може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговорајуће образовање - према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада трговина, угоститељство и
туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020 и 1/2021) послове наставника агенцијског и хотелијерског пословања може да обавља:
дипломирани економиста; дипломирани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипломирани економиста
- менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани
менаџер у туризму; дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије;
мастер туризмолог, претходно завршене основне
академске студије у области економије или географије; мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у
области географије, туризма и хотелијерства; мастер
менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму: менаџер у туризму
или менаџер у хотелијерству; да има држављанство
РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,

запуштање и злостављање малолетног лица или
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 за које није, у складу
са законом утврђено дискриминатнорно понашање;
да зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују
испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију-уверење из МУП- а;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), врши избор кандидата
који се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 154
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање
РС ради психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију” или у
просторијама секретара школе. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: секретар школе,
тел. 018/233-830.

Наставник посластичарства
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова
наставника посластичарства, може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговорајуће образовање
- према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) послове
наставника посластичарства може да обавља: виши
стручни радник технологије посластичарства; виши
угоститељ; гастролог; менаџер хотелијерства, смер
посластичарство са пекарством; економиста за тури19.01.2022. | Број 969 |
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зам и угоститељство; виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек кулинарство; струковни менаџер гастрономије; струковни
економиста за туризам и угоститељство; менаџер
хотелијерства смер гастрологија; дипломирани
менаџер - гастрономије; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су у току студија
изучавани наставни садржаји из области предмета;
мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у гастрономији; мастер
економиста, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; специјалиста струковни
економиста за пословну економију и менаџмент
угоститељства и гастрономије. Лице мора имати
претходно стечено средње образовање за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар
кулинар, кулинарски техничар или посластичар техничар; да има држављанство РС; да има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 за које
није, у складу са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су
дужни да приложе одговарајућу документацију којом
доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку
биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати достављају оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући образовни
профил, оверену фотокопију дипломе о стеченом
вишем или високом образовању, а кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију- уверење из МУП- а;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), врши избор кандидата
који се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 154
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање
РС ради психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
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дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију” или у
просторијама секретара школе. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: секретар школе,
тел. 018/233-830.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
за 50% норме

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020) и члана 16, 24 и 52 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Угоститељско- туристичкој школи (дел.бр. 1197
од 13.09.2019.године) и то: да је стекао одговарајуће образовање, ИВ степен стручне спреме; да
има држављанство РС; да има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 за које
није, у складу са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
су дужни да приложе одговарајућу документацију
којом доказују испуњеност прописаних услова, и
то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 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 из МУП- а;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), врши избор кандидата
који се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 154
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање
РС ради психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. У року од осам дана од дана

добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Пријаве се подное на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију” или
у просторијама секретара школе. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: секретар школе,
тел. 018/233-830.

МАШИНСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Шумадијска 1а

Наставник предмета практична
настава у подручју рада машинство
и обрада метала
УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017,
4/2018, 18/2018, 1/2019-исп и 9/2019) може да изводи: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства; професор технике и машинства; дипломирани инжењер
за управљање техничким системима - климатизација, грејање и хлађење; дипломирани инжењер
за управљање техничким системима - процесна
техника; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - одржавање машина; струковни инжењер машинства, из области машинско
инжењерство; инжењер машинства; дипломирани
инжењер за развој машинске струке; виши стручни
радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; мастер инжењер машинства,
претходно завршене студије првог степена-основне
академске студије у области машинског инжењерства; струковни инжењер машинства; специјалиста
струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству; одговарајуће
средње стручно образовање у области машинства,
положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом;
дипломирани инжењер за развој - машинска струка;
струковни мастер инжењер машинства. Лице из свих
алинеја треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и
обрада метала или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

Наставник предмета заварене
конструкције
са 80% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017,
4/2018, 18/2018, 1/2019-исп и 9/2019) може да изводи: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства; професор технике и машинства; дипломирани инжењер за
управљање техничким системима - процесна техника; струковни инжењер машинства, из области
машинско инжењерство; инжењер машинства; виши
стручни радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства; струковни инжењер машинства;
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специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;
одговарајуће средње стручно образовање у области
машинства, положен одговарајући специјалистички
односно мајсторски испит са петогодишњом праксом; струковни мастер инжењер машинства. Лице
из свих алинеја треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за заваривача или најмање три године радног искуства на
пословима заваривача ван образовне установе.

Наставник предмета машинска
обрада на конвенционалним
машинама
са 50% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017,
4/2018, 18/2018, 1/2019-исп и 9/2019) може да изводи: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства; професор технике и машинства; дипломирани инжењер за
управљање техничким системима - процесна техника; струковни инжењер машинства, из области
машинско инжењерство; инжењер машинства; виши
стручни радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства; струковни инжењер машинства;
специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;
одговарајуће средње стручно образовање у области
машинства, положен одговарајући специјалистички
односно мајсторски испит са петогодишњом праксом; струковни мастер инжењер машинства. Лице
из свих алинеја треба да је стекло претходно трогодишње или четворогодишње образовање за металоглодача или најмање три године радног искуства
на пословима металоглодача ван образовне установе.

Наставник предмета физичко
васпитање
са 30% радног времена

УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021) може да изводи: професор физичког васпитања; дипломирани педагог
физичке културе; професор физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког
васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер;
мастер професор физичког васпитања и спорта;
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).

Чистачица
УСЛОВИ: радни однос може се засновати с лицем
које има први степен стручне спреме, односно завршену основну школу.
ОСТАЛО: Поред услова у погледу образовања кандидати: треба да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривичБесплатна публикација о запошљавању

но дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана расписивања конкурса. Уз пријаву (попуњен формулар за пријем у
радни однос доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидати су дужни да поднесу оригинал или
оверену фотокопију следеће документације: дипломе о стеченом образовању, уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, односно
венчаних, уверење Полицијске управе из казнене
евиденције. Доказ о знању српског језика подносе
само кандидати који нису стекли образовање на српском језику. Документација односно овера на фотокопијама документације не сме да буде старија од
шест месеци. Школа у законском року организује
психолошку процену кандидата. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Машинска школа,
Ниш, Шумадијска 1-а. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”

18000 Ниш, Књажевачка 156

Наставник информатике и
рачунарства

са 50% радног времена (20 сати
недељно)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и
6/2020): да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Став 1 Закона; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ се доставља при закључењу
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Врста
образовања: Послове наставника информатике и
рачунарства може да обавља лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и
2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 16/20,
19/20, 3/21 и 4/21), које је стекло одговарајуће високо образовање и стручно звање: професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); професор, однос-

но дипломирани професор (са завршеним основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, двопредметне студије, где је један предмет обавезно информатика;
дипломирани математичар, дипломирани физичар,
дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године); дипломирани инжењер (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године у области
информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске технике; дипломирани економиста (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године у области информатике); мастер професор у области информатике,
математике, физике, електротехнике, машинства;
мастер професор (двопредметне студије) где је
један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер информатичар
(свих смерова и одсека); мастер инжењер у области
информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике или рачунарске
технике; мастер економиста у области информатике;
мастер дизајнер медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена
из области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике); мастер
инжењер машинства. Лица која су стекла академско
звање мастер морају да имају у оквиру завршених
основних академских студија положено најмање пет
испита из информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима које су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од
најмање четири семестра. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Васпитачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и
6/2020): да има одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ се
доставља при закључењу уговора о раду); да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
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изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. ОСТАЛО: Кандидати су дужни да
доставе: пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању-не старију од 6 месеци (кандидати који су завршили други степен, достављају и
диплому са основних академских студија); уверење
о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старију
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о знању српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве
слати на адресу школе, ОШ „Мирослав Антић”, ул.
Књажевачка, бр. 156, Ниш или предати непосредно
у секретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Вршиће се и предходна провера психофизичких способности кандидата
од стране Националне службе за запошљавање у
Нишу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Самостални стручно-технички
сарадник

за рад у лабораторији за термотехнику
и хидротехнику
Опис послова: врши припрему и одржавање инструмената, уређаја и машина за извођење вежби и
учествује у практичном извођењу вежби са студентима, отклања кварове на инструментима, уређајима и машинама који се користе на вежбањима и
одговоран је за целокупну опрему у лабораторији
у којој ради, израђује потребну експерименталну
опрему и пробне узорке за извођење вежби, научно-истраживачки рад наставника и експерименте
за магистарске радове, и докторске дисертације,
врши демонстрације испитивања и даје објашњења
у вези са изведеним демонстрацијама, пружа помоћ
студентима у решавању практичних задатака у току
вежби, а посебно код израде дипломског задатка,
ради на пословима Завода за машинско инжењерство из своје струке, по налогу руководиоца Завода
за машинско инжењерство, врши и друге послове
за потребе Факултета (електрично одржавање, браварске послове, одржавање уређаја и инсталација и
друге послове везане за стручну спрему коју поседује), као и друге послове које добије од шефа лабораторије.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и
посебне услове конкурса. Општи услови конкурса:
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду. Посебни услови конкурса: прописани су Правилником о
организацији и систематизацији послова Машинског
факултета у Нишу: завршено високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, односно специјалистичке
академске студије) у области машинског инжењерства, или високо образовање (VII/1 степен стручности) у области машинског инжењерства стечено
у складу са прописима који су важили пре ступања
на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05). У изборном поступку проверавају
се: формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
техничке компетенције (знања и вештине) – провером знања који садржи и питање у виду решавања
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија
случаја). Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се прове-
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равају и оцењују у изборном поступку, пред комисијом коју именује декан Факултета, су: познавање
области рада на радном месту, у складу са описом
посла радног места. Кандидати који задовоље претходно наведене услове биће позвани на интервју са
комисијом коју именује декан Факултета. Приликом
пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују
да испуњавају услове из овог конкурса и подносе:
потписану пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе о завршеним
мастер академским студијама у области машинског инжењерства или дипломе о завршеном високом образовању (VII/1 степен стручности, односно
7.1. ниво квлаификација по Закону о националном
оквиру квалификација Републике Србије) у области
машинског инжењерства стечено у складу са прописима који су важили пре ступања на снагу Закона
о високом образовању (Службени гласник РС бр.
76/05); доказ о претходном радном искуству у струци – уколико кандидат има радно искуство у струци
(потврда о радном искуству у струци или уговор о
раду); радну биографију; уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела (оригинал,
да није старије од 6 месеци од дана расписивања
конкурса); фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу:
Машински факултет у Нишу, Александра Медведева
14, Ниш, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место Самостални стручно-технички сарадник за рад
у лабораторији за термотехнику и хидротехнику”.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве
и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о
чему Факултет доноси посебно решење.

Самостални стручно-технички
сарадник

за рад у лабораторији за термотехнику
и хидротехнику
Опис послова: врши припрему и одржавање инструмената, уређаја и машина за извођење вежби и
учествује у практичном извођењу вежби са студентима, отклања кварове на инструментима, уређајима и машинама који се користе на вежбањима и
одговоран је за целокупну опрему у лабораторији
у којој ради, израђује потребну експерименталну
опрему и пробне узорке за извођење вежби, научно-истраживачки рад наставника и експерименте
за магистарске радове, и докторске дисертације,
врши демонстрације испитивања и даје објашњења
у вези са изведеним демонстрацијама, пружа помоћ
студентима у решавању практичних задатака у току
вежби, а посебно код израде дипломског задатка,
ради на пословима Завода за машинско инжењерство из своје струке, по налогу руководиоца Завода
за машинско инжењерство, врши и друге послове
за потребе Факултета (електрично одржавање, браварске послове, одржавање уређаја и инсталација и
друге послове везане за стручну спрему коју поседује), као и друге послове које добије од шефа лабораторије.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и
посебне услове конкурса. Општи услови конкурса:
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду. Посебни услови конкурса: прописани су Правилником о
организацији и систематизацији послова Машинског
факултета у Нишу: завршено високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, односно специјалистичке
академске студије) у области машинског инжењерства, или високо образовање (VII/1 степен стручности) у области машинског инжењерства стечено
у складу са прописима који су важили пре ступања
на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/05). У изборном поступку проверавају
се: формално-правни услови – увидом у податке из

пријаве и на основу расположиве документације;
техничке компетенције (знања и вештине) – провером знања који садржи и питање у виду решавања
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија
случаја). Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку, пред комисијом коју именује декан Факултета, су: познавање
области рада на радном месту, у складу са описом
посла радног места. Кандидати који задовоље претходно наведене услове биће позвани на интервју са
комисијом коју именује декан Факултета. Приликом
пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују
да испуњавају услове из овог конкурса и подносе:
потписану пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе о завршеним
мастер академским студијама у области машинског инжењерства или дипломе о завршеном високом образовању (VII/1 степен стручности, односно
7.1. ниво квлаификација по Закону о националном
оквиру квалификација Републике Србије) у области
машинског инжењерства стечено у складу са прописима који су важили пре ступања на снагу Закона
о високом образовању (Службени гласник РС бр.
76/05); доказ о претходном радном искуству у струци – уколико кандидат има радно искуство у струци
(потврда о радном искуству у струци или уговор о
раду); радну биографију; уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена
правноснажна пресуда за кривична дела (оригинал,
да није старије од 6 месеци од дана расписивања
конкурса); фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу:
Машински факултет у Нишу, Александра Медведева
14, Ниш, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место Самостални стручно-технички сарадник за рад
у лабораторији за термотехнику и хидротехнику”.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве
и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о
чему Факултет доноси посебно решење.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЧЕГАР”
18000 Ниш, Школска бб.

Васпитач
Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5),
чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 став 1 , 2. и 4.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон,
6/2020 и 129/2021) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021) и то: да је стекао
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021 и 18/2021). По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку
биографију; оригинал или оверена копија извода из
МКР, не старије од шест месеци; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од шест месеци; оригинал доказа надлежне Полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскнавнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не
старији од 30 дана); оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену копију уверења
о стеченом одговарајућем образовању; оверену
фотокопију уверења надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (кандидат
који је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања);
оверену фотокопију уверења надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испиту
за лиценцу, (кандидат који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика
(само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса
не достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра
потпуном, али кандидат који буде засновао радни
однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и доставља
је директору у року од осам дана од дана обављеног
Бесплатна публикација о запошљавању

разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од
осам дана од достављања образложене листе. 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 часопису Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве достављати на адресу: Основна школа „Чегар” Улица Школска бб., Ниш,
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на тел. 018/211-570. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање. Термини изражени у овим тексту у
граматичком мушком роду подразумевају природни
женски и мушки род лица на која се односе.

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

Чистачица - спремачица
УСЛОВИ: Уз попуњен пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у
публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија иманована од стране директора Дома. Кандидат
за радно место чистачица – спремачица треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: има одговарајуће образовање - сведочанство-уверење о завршеном И степену стручне спреме; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник практичне наставе –
машинство
са 53% норме

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова
наставника практичне наставе- машинство може
бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање - према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада машинство и обрада метала
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015,
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/201, 2/2020); да
има држављанство РС; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна каз-

на 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 за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
су дужни да приложе одговарајућу документацију
којом доказују испуњеност прописаних услова, и
то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(кандидати који су стекли академско звање мастер
достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству
(не старије од шест месеци) оригинал или оверену
фотокопију; уверење о неосуђиваности, оригинал
или оверену копију (уверење из МУП-а, не старије
од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. У складу са чланом 154 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања, Школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној служби за запошљавање-Филијала
Ниш ради психолошке процене способности за рад
са ученицима, јер је иста услов за заснивање радног
односа. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Средња стручна школа Ниш (за конкурсну комисију), Ул. Београдска бр: 22, 18000 Ниш. Све
информације у вези са конкурсом можете добити на
телефон: 018/251-225 и 069/213-6612.

НОВИ ПАЗАР
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 064/8817-525, 020/311-765

Доктор медицине
у Служби ХМП
4 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо стручно образовање,
положен стручни испит, поседовање лиценце или
решења о упису у комору, најмање годину дана радног искуства на пословима доктора медицине.

Доктор медицине - изабрани лекар
5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено високо стручно образовање,
положен стручни испит, поседовање лиценце или
решења о упису у комору, пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњености услова уз пријаву
на конкурс са кратком радном и личном биографијом
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
или решења о упису у комору; очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ о радном искуству. Пријавом
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Ови подаци се не могу користити у
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друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома
здравља. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове који
се заснивају не старије од 6 месеци; уверење суда
да се против кандидата не води судски поступак, не
старије од 6 месеци; уверење МУП-а да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи, не старије
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве на
конкурс доставити писарници Дома здравља Нови
Пазар, Генерала Живковића бр. 1, са назнаком „За
јавни оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Контакт телрфон 020/311-765.
Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији радних места у Дому здравља Нови
Пазар.

СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР“
36300 Нови Пазар, Бајевица бб.
тел. 020/5100-641

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

Наставник предузетништва
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021), и
то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни
однос доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази да кандидат има
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик, морају бити саставни део
пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. Закон, 6/2020 и 129/2021). Знање српског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим
или високим образовањем на српском језику или
да је кандидат положио испит из наведеног језика
по програму одговарајуће високошколске установе,
сходно члану 141 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. Закон, 6/2020 и 129/2021). Прописани степен и
врста образовања: у погледу степена и врсте образовања потребно је да кандидати имају одговарајући
степен и врсту образовања сходно члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (“Сл. гласнику РС Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016
– исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021), за општеобразовни
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предмет ликовна култура, и члана 3 тачке 10), Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и
администрација (“Сл. гласнику - Просветни гласник”,
број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020
и 1/2021), за стручни предмет предузетништво у
области Економија. Рок за доставу пријава (пријавни
формулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече
од првог наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар)
на конкурс потребно је доставити: оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверења, којим се
доказује одговарајуће образовање, сходно члану140
Закона о основама система образовања иваспитања
и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
оригинал уверење о држављанству; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
одговарајући доказ којим се доказује знање српског
језика, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребан по један
извршилац за свако појединачно наведено радно
место. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију (доказе), заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Средњој школи
„Нови Пазар” у Новом Пазару. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима, у складу са чланом 154 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања („ Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. Закон, 6/2020 и 129/2021). Разговор се обавља
у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и програмом за радно место
за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине комуницирања,
ставова и мотивације кандидата за рад у школи, и
додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености услова
за пријем односно заснивање радног односа слати
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”,
или лично доставити школи. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена
и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног/академског назива/звања), пријаве које буду непотпуне (не
садрже све захтеване доказе о испуњености услова
конкурса) и неблаговремене, неће се узиммати у разматрање приликом одлучивања у поступку пријема
у радни однос. Информације поводом конкурса могу
се добити на телефон: 020/5100-641.

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

НОВИ САД

21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19
тел. 021/452-962

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

За радно место 2: наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну област Судска
медицина, на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету) треба да стоји:
Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Гинекологија и акушерство, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету)
За радно место 3: наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство, на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету) треба да стоји:
Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Неурологија, на одређено време, непуно радно време (15 сати на Факултету)
У делу УСЛОВИ 1-2 треба да стоји УСЛОВИ 1
У делу УСЛОВИ 3 треба да стоји УСЛОВИ 2-3

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент за ужу научну област
Хортикултура и пејзажна
архитектура
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области којој припада ужа научна област. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) у складу са којим ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености
услова: краћу биографију са библиографијом, списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванредни
или редовни професор) кандидати треба да попуне
електронски образац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти
доставити на имејл opstasluzba@polj.uns.ac.rs (у року
предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку одредницу који попуњава кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке решења или
потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник
у настави) поред, биографских података, научних и
стручних радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
доставити и уверења о наставку студија. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15
дана од дана објављивања. Пријаве достављати на
адресу: Универзитет у Новом Саду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ (за конкурс) 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОШ “ЂУРА ДАНИЧИЋ”

Наставник технике и технологије

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Оглас објављен 29.12.2021. године, у публикацији
„Послови“, исправља се у следећем:
За радно место 1: наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну област Неурологија, на одређено време, непуно радно време (15
сати на Факултету) треба да стоји:

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1. има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2. има психичку,
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физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања (од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова) у виду потврде / уверења високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија потврде / уверења), доказ из казнене
евиденције МУП-а 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 родоскрнављење,
за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не
старији од 6 месеци), доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само ако кандидат није стекао образовање
на српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена копија);
кратку биографију. Лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности кадидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу са
чланом 154 став 2 Закона о систему образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020) кандидати достављају попуњен
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
се достављају лично или поштом на горенаведену
адресу. Пријаве се подносе у затвореној коверти са
назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на радно
место – наставник технике и технологије“. Потребну
документацију доставити лично у време радног времена од 08.00 часова до 13.00 часова или поштом на
горенаведену адресу.
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ОШ “СЕВЕР ЂУРКИЋ”

21220 Бечеј, Зелена улица 102

Наставник предметне наставе
српски језик као нематерњи
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према Закону о
основама система образовања и васпитања (,, Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021):
1. на студијама другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и 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, 3/2021 и 4/2021), и то: 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 2) професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу у школама
са мађарским, русинским или румунским наставним
језиком, 3) дипломирани филолог (србиста - српски
језик и лингвистика) - мастер, 4) професор српског
језика и књижевности, 5) професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком, 6) професор српске књижевности и језика, 7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима, 9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, 11) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 12) професор српскохрватског језика
и опште лингвистике, 13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и
општу књижевност, 16) професор југословенске
књижевности са страним језиком, 17) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик. 19)
мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српски језик као страни, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност), 20) мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности), 21) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; потврда 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 родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; *да зна језик на ком се остварује

васпитно- образовни рад - да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на ком се
остварује образовно- васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (, ”Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон
и 6/20 и 129/2021).
ОСТАЛО: Кандидати подносе одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених и извод
из казнене евиденције при надлежној полицијској
управи МУП-а, као и да зна српски језик. У поступку
одлучивања о избору кандидата, комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пре закључења уговора о раду
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139
став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да има психичку, физичку и здравствени способност за рад са децом). Рок
за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе секретаријату школе, на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос“. Контакт особа: Тамара Ружичић, секретар школе, тел.
021/6915-840 Конкурс је отворен 10 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Стицање звања наставника за
ужу научну област Аутоматика и
управљање системима у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области електротехничко и рачунарско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Стицање звања наставника за
ужу научну област Графичко
инжењерство у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година или редовног професора на
неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрање19.01.2022. | Број 969 |
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на докторска дисертација из области графичко
инжењерство и дизајн или машинско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника
о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Стицање звања наставника за
ужу научну област Квалитет,
ефективност и логистика у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Стицање звања наставника за ужу
научну област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области Архитектура
(ТТ), да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3
Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

Стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент или електротехничко и рачунарско инжењерство или машинско инжењерство или мехатроника, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
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Стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области примењена
математика или математичке науке, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи,
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Стицање звања наставника у звању
доцента за ужу научну област
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области примењена
физика или физичке науке, да је претходне степене
студија завршио са просечном оценом најмање осам
(8), односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 14 Правилника о минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом Саду и
члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у
звању асистента са докторатом
за ужу научну област Механика
деформабилног тела
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни назив доктора наука, односно доктора
уметности или одбрањена докторска дисертација,
из области техничка механика или мехатроника или
машинско инжењерство, као и услови прописани
чланом 13 Правилника о минималним условима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну
област Механика флуида,
хидропнеуматска, гасна и нафтна
техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из
области машинско инжењерство и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8
(осам) или завршене магистарске студије из области
машинско инжењерство по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164
Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и
чланом 12 Правилника о минималним условима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Посао се не чека, посао се тражи

Избор у звања сарадника у звању
асистента за ужу научну област
Геодезија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из
области геодетско инжењерство и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8
(осам) или завршене магистарске студије из области
геодетско инжењерство по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164
Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и
чланом 12 Правилника о минималним условима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у звању
асистента за ужу научну област
Теоријска и примењена физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из
области примењена физика или физичке науке и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије
из области примењена физика или физичке науке по
законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторске дисертације,
као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о
минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у
звању асистента за ужу научну
област Теоријска и примењена
математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из
области примењена математика или математичке
науке и студент је докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије из области примењена математика
или математичке науке по законима пре доношења
Закона о високом образовању и има прихваћену
тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164
Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и
чланом 12 Правилника о минималним условима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Избор у звања сарадника у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Примењене рачунарске
науке и информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно
основне академске студије или завршен факултет по
законима важећим пре доношења Закона о високом
образовању са просечном оценом најмање осам (8)
из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
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ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома
и додатака дипломама са свих нивоима студија. за
дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту;
5. потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи;
7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.)
објављених уџбеника, монографија, практикума или
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју
научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. за избор
у звање сарадника у настави приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За
избор у звање асистента приложити и: Потврду да
је кандидат студент докторских студија. Уколико
кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има
прихваћену тему докторске дисертације, односно
докторског умнетничког пројекта. За избор у звање:
доцента, ванредног професора или редовног професора приложити и: попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима за избор у
звање наставника УНС_Образац_избори_кандидат_
в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима,
органима управљања и сл., неопходно је доставити
потврду надлежних институција или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе
у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити
потврду о учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у
раду. За избор у звање редовног професора, као
доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат може доставити и друге доказе (научне радове у којима се види
цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а
и сл.). Ако је научни рад који представља услов за
избор у звање наставника у штампи, неопходно је
да аутор приложи потврду уредништва часописа са
подацима о називу чланка, ауторима и завршеном
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЈАН КОЛАР”

21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник математике
са 88% радног времена

Радник на одржавању објекта,
опреме и грејања школе – домар /
мајстор одржавања / ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат за
радно место наставника мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и 141 Закона
о основама система образовање и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС број - Просветни гласник”, 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
кандидат за радно место домар/мајстор одржавања
мора поседовати средњу стручну спрему IV степен,
смер: електро, столарски, водоинсталатерски и
слично.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће
документе: доказ о одговарајућем степену и врсти
стручне спреме; уверење о држављанству републике Србије - не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности - не старије од 6 месеци; попуњен пријавни
формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; кратку биографију. Приложене фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
тражене услове биће упућени на психолошку процену способности рада са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе, телефоне, које су навели у својим пријавама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс траје 5 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент са докторатом за ужу
област Основне научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању,
група предмета Теорија и методика
физичког васпитања
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије и одбрањена
докторска дисертација на Факултету спорта и физичког васпитања; Кандидат треба да испуњава услове
који су предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018 и 67/2019 и 6/2020 - др. закон) и Правилником о поступку за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника на Факултету
спорта и физичког васпитања. Кандидати уз пријаву
на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области,
биографију са неопходним елементима за писање
извештаја, списак научних и стручних радова, као и
саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве
се примају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу. Контакт телефон
021/450-188 локал 124.

Сарадник у настави за ужу област
Основне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању

(сарадник ће сарађивати на групи
предмета Теорија спортског тренинга)
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: Студент мастер академских или специјалистичких студија, завршене студије првог степена
са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019) и
Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.
Уз пријаву кандидат треба да приложи краћу биографију, доказе о испуњености услова из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном Факултету спорта
и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер
или специјалистичким студијама) и доказ о неосуђиваности (МУП). Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и практичне, стручне, педагошке и истраживачке референце, уколико их кандидати поседују.
Пријаве са документацијом подносе се Општој служби Факултета на горенаведену адресу. Рок за пријем
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт телефон 021/450-188 локал 124.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”

26310 Алибунар, Вука Караџића 4

Наставник румунског језика и
књижевности

са 72,22% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и то: професор, односно дипломирани
филолог за румунски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет /
профил румунски језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил румунски језик).

Наставник физичког и
здравственог васпитања

са 50% радног времена, на румунском
језику, за рад у издвојеном одељењу у
Селеушу
УСЛОВИ: Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада и то: професор физичког васпитања,
професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања,
дипломирани тренер са назнаком спортске гране,
професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта
и физичког васпитања, професор спорта и физичке
културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: општи услови: сви кандидати треба да
испуњавају следеће услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
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10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и то да: 1)
имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају 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. У складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број: број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) кандидат
треба да има одговарајуће образовање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар са званичне интернет странице на конкурс
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или фотокопију); уверење о државаанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности (доказ/уверење
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал уверења из казнене евиденције МУП-а, не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику) - као доказ се доставља
диплома о завршеном школовању на српском језику-средње, више или високо или положен испит из
српског језика- уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком оригинал или оверена фотокопија. Напомена: лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способан за рад
са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши Националан служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена
способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави кад
је и где извршена процена. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са приложеним, а не овереним
фотокопијама, као и пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме неће бити узете у разматрање. Оверене фотокопије не могу бити старије од
6 месеци. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у
конкурсном поступку у складу са Законом о зашти-
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ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Уколико је образовање стећено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника утврђује решењем
министар. У том случају доставити решење министра о испуњености услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника за
предмет за који се конкурише. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријавни формулар са потребним прилозима којима
доказују да испуњавају услове конкурса, кандидати
треба да доставе искључиво препоручено поштом на
горенаведену адресу или предају лично у секретаријату Школе, сваког радног дана од 9 до 12 часова.
Телефон за информације: 013/2100-194 и 013/641005.

ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду, за пријем у радни однос
кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и то: 1. да има одговарајуће образовање (високо образовање стечено на
студијама другог степена / мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије / и то: студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет или групу предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука, високо образовање стечено на
основним студијама првог степена / основне академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године); 2. најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 3.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 7. да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је
да положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност. Услови из става 1 овог
члана се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачка 1) 2), 4) и 5) овог члана су
саставни део пријаве на конкурс а доказ из става 1
тачка 3) прибавља се пре пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете; доказ да поседују одговарајуће образовање (оверену копију дипломе о стеченом образовању); оверену фотокопију документа
о положеном испиту за дозволу за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника (лиценцу); ориги-

нал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених на новом обрасцу; оригинал или оверену
копију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривича дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања (у оригиналу);
доказ о познавању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлог програма рада директора школе. Оверене
фотокопије докумената не могу бити старије од 6
месеци. Резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе) школа прибавља по
службеној дужности. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора
дужан је да положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност. Психолошку
процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом стандардних поступака,
а на упут школе. Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку,
физичку и здравствену способносзт за рад са децом
и ученицима. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком
„Не отварати, пријава за конкурс за директора”. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање” Послови” и на сајту Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПУ “КОЛИБРИ”
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб.

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог дуже од 60 дана,
за рад у Ковачици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 Законом 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 даље: Закон) и то да: 1) има
одговарајуће образовање: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на српском језику које се приложи
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика под тачком 5.
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Наука и образовање

Стручни сарадник – педагог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 Законом 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 даље: Закон) и то да: 1) има
одговарајуће образовање: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању
на српском језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и попуњен пријавни Формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, ФОРМУЛАР ЗА
КОНКУРИСАЊЕ; 2) уз попуњен пријавни формулар
потребно је приложити радну биографију, тачну
адресу пребивалишта и контакт телефон; 3) оверену фотокопију дипломе; 4) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа (не старије од
6 месеци); 7) доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику; 8) пре закључења уговора о раду
кандидат који је изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не
старије од шест месеци. Сви докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији (оверено, не старије од
6 месеци). Приложена конкурсна документација
неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврху спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни однос на
одређено време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично у објекту установе у Ковачици у канцеларији секретара, радним
даном од 9.00-13.00 часова или слати путем поште
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
за ____”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи код
секретара на телефон: 013/662-122, од 10.00 до
13.00 часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, са
50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа
предвиђене чланом 139 и 140 Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник”
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), Посебне услове у
погледу стручне спреме за радна места предвиђена
Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручих сарадника и васпитача у стручним школама (8/15, 11/16,
13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20, 1/21). За
радно место наставник енглеског језика и књижевности: професор енглеског језика и књижевности и
остала звања предвиђена Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручих сарадника и васпитача у стручним
школама (8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20,
14/20, 15/20, 1/21); образовно васпитни рад у школи
могу да обављају наставник и стручни сарадник који
су стекли одговарајуће високо образовање у смислу
члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и у смислу члана 141 Закона о основама
система образовања и васпитања послове наставника практичне наставе у стручној школи може да
обавља и лице са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања или са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким испитом у смислу члана 141 Закона о основама система
образвања и васпитања; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме остварује образовно
васпитни рад. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос. Доказ о испуњености
услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а испуњеност услова 2 пре закључивања уговора о
раду. Кандидат обавезно попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са отштампаним пријавним формуларом доставља исти уз
следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није кажњаван за горе наведена
дела (оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци) – Министарство унутрашњих послова,
познавање српског језика кандидат доказује само
кандидат чија диплома није издата на српском језику, радна биографија (пожељна није обавезна). У
пријави на конкурс кандида обавезно треба да наведе тачну адресу и контакт телефон. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у
складу са Законом о основама система образовања
и васпитања, а решење о избору доноси директор.
Кандидати који буду изаабрани у ужи избор у року
прописаном чланом 154 ЗОСОВ шаљу се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања и са њима се обавља интервју, за

радно место 2 обавља се интервју са кандидатима
који су ушли у ужи избор. Пријаву поднети у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, лично у секретаријату школе (од 8-15 часова),
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”. Ближе информације се могу добити на
телефон 013/318-977. Неблаговремене и неуредне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 став 2 ЗОСОВ, за
директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 139 чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у даљем тексту:
ЗОСОВ): 1) да има одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВа за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, и то: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) да има дозволу за рад, односно
положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за
директора школе (документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном,
а изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да у року од две године од дана
ступања на дужност положи наведени испит); 4) да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике
Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 9) да има доказ о
резултату стручно-педагошког надзора о свом раду
(извештај просветног саветника). Доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обаваљо дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
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лиценцу (дозволи за рад) или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ о обуци и положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверену фотокопију), пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном (кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом); доказ /
потврду о најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 1) ЗОСОВ, са датумом издавања не старијим
од дана објављивања огласа; уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношење решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 1) ЗОСОВ, са датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; уверење о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га кандидат поседује, а за кандидате који
су претходно обављали дужност директора установе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује); биографију (контакт телефон и адреса
електронске поште) са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
школе и доказе о својим стручним и организационим
способностима; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рада са децом и ученицима
– лекарско уверење (оригинал не старији од датума
објаве огласа). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља установи. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Министар у року од 30 дана од дана пријема документације (образложене листе свих кандидата који
испуњавају услове и предлог за избор директора,
који заједно са извештајем комисије доставља орган
управљања), врши избор директора установе и
доноси решење о његовом именовању, о чему школе обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Средња стручна школа у Пироту, као руковалац
подацима о личности, предузимаће све потребне
техничке и организационе мере за заштиту личних
података кандидата, ради спречавања случајног
или незаконитог уништења, или случајног губитка,
измена, неовлашћеног откривања, коришћења или
приступа подацима као и од свих незаконитих облика
обраде. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку а у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава на
конкурс, са потребном документацијом и доказима
о испуњености услова, доставља се у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за директора школе”,
непосредном предајом секретаријату школе сваког
радног дана од 08.00 до 14.00 часова или предајом
пошти у облику препоручене пошиљке, обавезно
са повратницом, на горенаведену адресу. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне
тражене документације неће се разматрати. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе
на телефон 010/311-426.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА “Др ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 Пирот, Николе Пашића 173

Оглас објављен 05.01.2022. године у публикацији
„Послови“ исправља се за радно место економ у
делу образовања и исправно треба да гласи: могу
конкурисати кандидати који испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање - четворогодишње образовање економске или прехрамбене струке или гимназије. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена
УСЛОВИ: да канидадат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања): професор ликовних уметности; дипломирани сликар – професор
ликовне културе; академски сликар – ликовни педагог; дипломирани вајар – професор ликовне културе; академски вајар – ликовни педагог; дипломирани
графички дизајнер – професор ликовне културе; академски графичар – ликовни педагог; дипломирани
графичар – професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија –
професор ликовне културе; дипломирани графичар
визуелних комуникација – професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар;
дипломирани графичар; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства;
лице са завршеним факултетом ликовних уметности;
лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна; мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности,
односно, примењене уметности и дизајна); мастер
конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно, примењене уметности
и дизајна); мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје
уметности); дипломирани костимограф; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Кандидат треба
и: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министраства просвете, науке и технолошког развоја прилажу: оверену

фотокопију дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање
по прописима који уређивали високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, достављају и доказ да
познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена
фотокопија уверења односно потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Пријавни
формулар са потребном документацијом се подноси
лично или се шаље на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник физичког и
здравственог васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1. да
има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
члана 140 става 1 тачке 1) подтачка (2) мора ди има
завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да испуњава и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19) за радно место за које конкурише; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају школи.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе
школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију), кратку биографију - ЦВ са адресом и бројем телефона. Доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику или језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима – лекарско
уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом достављају
се у затвореној коверти на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница, Војводе Пауља Матејића 27

Наставник музичке културе

са 65% радног времена, на одређено
време, до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачка 1),
2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи у оригиналу или овереном препису / фотокопији следећу документацију: 1) потписану биографију са тачном адресом становања и
бројем телефона (ЦВ), 2) извод из матичне књиге
рођених; 3) уверење о држављанству, не старије од
шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена
или уверење и оверену копију дипломе основних
академских студија или уверење; 5) доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Бесплатна публикација о запошљавању

Европским системом преноса бодова издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту односно о
положеном испиту за лиценцу; кандидат који нема
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; 6) уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; 7)
доказ о неосуђиваности, не старији од шест месеци
(уверење из МУП-а); 8) доказ да није утврђено дискриминаторно понашање сагласно члану 139 став
1 тачка 3 Закона (документ издат од стране Повереника за заштиту равнопраности не старији од 6
месеци); 9) доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
по коначности одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује
директор утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од истека
рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани
у ужи избор упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним
формуларом и траженом документацијом могу се
поднети у затвореној коверти лично или поштом на
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је оспособљено за рад
са децом јасленог узраста; средње образовање у
трајању од четири године; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни

рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом
и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС - не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а)
- не старије од 6 месеци; пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу
или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом),
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов“ и преко телефона 012/210-308.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: 1) високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће више образовање; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом
и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС - не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а)
- не старије од 6 месеци; пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу
или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом),
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на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

Наставник физичког и
здравственог васпитања

за рад у централној школи у Волуји
и подручном одељењу Дубока, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до истека
мандата директору)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 –
аут. тумачење), кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 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); 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, и то: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); радну биографију –
ЦВ и доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни раду у школи се доставља уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ представља потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Сва документација се
подноси у оригиналу или овереној фотокопији, не
старијој од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс за пријем у
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радни однос на радно место наставника физичког и
здравственог васпитања” непосредно, у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова
или поштом на адресу: ОШ ”Слободан Јовић” Волуја,
12256 Волуја бб. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник руског језика

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.
8/15, 11/16, 2/17, 13/18 и 7/2019) односно да имају
одговарајуће образовање, стечено на студијама
другог степена, мастер академске студије, мастер
струковних студија и специјалистичких студија или
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, односно
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за одговарајући предмет. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(доказ о знању српског језика на којем се остварује
васпитно-образовни рад доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Кандидати школи подносе одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, диплому (оригинал или
оверену копију), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а (не старији од шест
месеци). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Решење о избору кандидата доноси конкурсна комисија, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Проверу психофизичке способности кандидата
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом јавили на
конкурс и који уђу у ужи избор, вршиће Национална
служба за запошљавање у Пријепољу, применом
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
подносе поштом или лично на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон 033/710-018.

www.nsz.gov.rs

ПРОК УПЉЕ

УСЛОВИ: 1) да кандидат испуњава услове за пријем
у радни однос из члана 139 и има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19
и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140
Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина 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; а кандидат
који нема обавезно образовање из члана 142 став 1
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању
српског језика - језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Докази о испуњености услова из члана 139 става 1
тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре закључења
уговора о раду. Кандидат треба да има одговарајући
степен и врсту образовања прописану Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21).
ОСТАЛО: Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).
Кандидат доставља одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију (оверене фотокопије докумената). Уз попуњен и потписан пријавни
формулар са званичне интернет странице, потребно
је да кандидат достави школи: пријаву са кратком
биографијом и подацима о свом професионалном
развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме (мастер односно VII/1
степена високог образовања); кандидат који има
положене испите из психологије и педагогије доставља уверење о положеним испитима; уверење да
није осуђиван - не старије од 6 месеци; уверење да
против кандидата није покренут кривични поступак
и није покренута истрага не старије од 6 месеци;
уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених на прописаном
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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. Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив
радног места за које се конкурише, као и актуелни
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
кандидата, у циљу контактирања кандидата везано
за психолошку проверу и интервју у току трајања
конкурса. 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. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене,
непотпуне, са документацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом са назнаком „За конкурсну комисију, за
конкурс – наставник руског језика 100% - одређено
време“ слати у затвореној коверти на горе наведену
адресу.

ПУ „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска А
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
функције директора установе

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
функције помоћника директора
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и то ако: има држављанство Републике Србије; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; није правоснажном пресудом кривично
осуђивано; зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; има одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године, као и стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем.
Потребна документација: пријавни формулар за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење не старије од шест месеци да кандидат није
осуђиван за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за злостављање малолетног детета
или родоскрвнуће, 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, уврђено дискриминаторно
понашање; извод из казнене евиденције као доказ о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторско понашање које
издаје надлежна полицијска управа (не старије од
шест месеци); да зна српски језик и језик на коме
Бесплатна публикација о запошљавању

се остварује васпитно-образовни рад; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; санитарну књижицу подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом са назнаком „За конкурс“ у затвореној
коверти, слати на горе наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач

на одређено време, до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. год., образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005.
год., одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студије у трајању од три
године или више образовање васпитно-образовне
струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа, без обзира на радно искуство; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени пријавни формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не
старија од шест месеци), уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од шест месеци),
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику – уверење да је положио испит из
српског језика методиком по програму одговарајуће
високошколске установе, уверење да кандидат није
осуђиван, уверење да се против кандидата не води
истрага, лекарско уверење о психичкој и општој
здравственој способности за рад са децом које се
доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања, на адресу
установе или лично.

Национална служба
за запошљавање

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11329 Враново
Михајла Аврамовића Дубоњца 1
тел. 026/732-227

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање које
подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године; лице са завршеним студијама другог степена мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
називи о стеченом образовању морају бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад
наставника у основној школи; 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, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да кандидат зна српски језик као језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тачка 5) испуњава лице које
је стекло средње, више или високо образовање на
српском језику. Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе
установи на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/732-227.

Наставник историје

са 60% радног времена
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање које
подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године; лице са завршеним студијама
другог степена мора да има завршене студије првог
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степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; називи
о стеченом образовању морају бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника
у основној школи; 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, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да кандидат
зна српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Доказ из става
1 тачка 5) испуњава лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику.
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и
одштампаног заједно са потребном документацијом
о испуњености услова доставе установи на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/732-227.

Чистач просторија
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 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, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да кандидат зна српски језик као језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс а доказ из става
1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тачка 5) испуњава лице које
је стекло средње, више или високо образовање на
српском језику. Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе
установи на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/732-227.

Национална служба
за запошљавање
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, 16. октобра бб.
тел. 026/653-633

Оглас објављен 05.01.2022. године, у публикацији
„Послови“, исправља се за радно место техничар
одржавања информационог система и технологија на одређено време, са 50% радног времена, и
исправно треба да гласи

Техничар одржавања
информационог система и
технологија

надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подносе се у року од 8 осам
дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт лице за
информације: Сузана Ристић, секретар школе, тел.
026/516-021.

ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНА ЈЕВТИЋ”

1142 5 Кусадак, Смедеревска Паланка
тел. 026/351-005

на неодређено време, са 50% радног
времена

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Стручни сарадник - психолог
школе
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за 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. закони 10/2019 и 6/2020 - даље: Закон),
да има одговарајуће образовање: треба да испуњава услове из члана 140 Закона - да поседује одговарајуће високо образовање стечено на: студијама
другог степена (мастер академске, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембара 2005. године; услове из става 1 члана 140 Закона, образовање из члана 142 став 1 Закона (образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова), је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Потребно је да кандидат испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Кандидати, треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници Министарства; диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; молбу за пријем у радни однос;
краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, утврђена чланом 139 став 1
тачка 3) Закона; доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак и није покренута истрага; доказ да се против кандидата не води поступак
за заштиту од дискриминације. Изабрани кандидат је
у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности, достави пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, врши надлежна
служба за запошљавање, пре закључења уговора о
раду. Фотокопије докумената која нису оверена од

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20)
и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога
школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада на пословима
образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7)
да је савладао обуку и има положен испит за директора установе; 8) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву приложи: 1) препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, 2) препис или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), 3) доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврду о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања), 4) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом (није обавезно, може и фотокопија постојећег
лекарског уверења из персоналног досијеа, с обзиром да ће кандидат који буде изабран бити дужан
да, пре закључења уговора о раду, достави школи
ново лекарско уверење), 5) оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, и друга кривична дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверену фотокопију уверење 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом (не старије од 6 месеци); 7) уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци, 8) извод из матичне књиге
рођених (за кандидате који су променили презиме
односно име после издавања дипломе) – оригинал
или оверена фотокопија, 9) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника уколико га поседује), 10) доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора школе; 11) биографију са кратким прегледом кретања у служби и доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно) 12) доказ о знању српског језика (кандидати
који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); 13) доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе – оригинал или оверена фотокопија, уколико га
поседује (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном). Фотокопије докумената морају бити
оверене од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија за избор директора школе коју образује Школски одбор. Министар просвете, науке и технолошког
развоја у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор, врши
избор директора и доноси решење о именовању, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила
на конкурс. Подаци који се прикупљају од кандидата
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Кандидат који буде изабран за директора, а
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност. Кандидат попуњава пријавни формулар
Бесплатна публикација о запошљавању

на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетну документацију доставља
лично (у секретаријату школе радним данима од 8
до 11 часова) или поштом на адресу: Основна школа
„Брана Јевтић”, 11425 Кусадак, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе
- не отварати”. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” НСЗ. Кандидат може доказе о испуњености услова за избор директора доставити после
истека рока за достављање пријава на конкурс, али
само ако учини вероватним да те доказе није могао
да благовремено прибави из оправданих разлога.
Доказе о оправданости разлога за пропуштање рока
кандидат конкурса је обавезан да достави заједно
са накнадно поднетим доказима за избор. Накнадно
достављање доказе о испуњености услова за избор
директора може се прихватити само ако их је Школа
примила у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава на конкурс, од када ће Комисија
за избор директора школе почети разматрање конкурсног материјала. Неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање, као ни непотпуне пријаве
на конкурс осим како је напред наведено. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на тел. 026/351-005.

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

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са члановима 140-143 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21);
држављанство Републике Србије; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: диплому о
стеченом образовању (оригинал или оверена копија);
уверење МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20) оригинал или оверена копија, не

старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија не старија од 6 месеци). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу.
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе на број телефона 026/4715-004.

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269
факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са боловања, са 95% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник треба
да испуњава услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
то: а) има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, 14/2020 и
1/2021): 1) професор биологије; (2) дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; (5) дипломирани професор биологије; (6) дипломирани биолог - мастер; (7) дипломирани биолог заштите животне средине; (8) мастер
биолог; (9) мастер професор биологије; (10) дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Кандидат треба и да: 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 кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да поднесу уз пријаву
на конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења
о стеченом високом образовању, ако диплома није
уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
(потврду) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту.Доказ о знању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
достави лекарско уверење. Пријаве слати на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Небла19.01.2022. | Број 969 |

77

Наука и образовање

говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон 026/514-059. 1. 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.

СОМБ ОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

Наставник страног језика за ужу
научну област Лингвистичке науке
- енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: кандидати морају имати завршено високо образовање првог степена у трајању од
4 године (240 ЕСПБ) студијски програм Енглески
језик, објављене научне, односно стручне радове у
области за коју се бирају и способност за наставни
рад. Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе и додатка дипломе основних
академских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове, уверење о
некажњавању (МУП). Пријаве са документацијом,
достављају се на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Поступак избора у звање
и заснивање радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА “22. ОКТОБАР”
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-531, 807-530
e-mail: os22oktobar@mts.rs

Наставник српског језика (за
50% норме - српски као матерњи
језик у другом циклусу основног
образовања и васпитања и 33%
норме - српски као нематерњи
језик у одељењима на хрватском
наставном језику у првом и другом
циклусу основног образовања и
васпитања)

за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије); кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
да је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - подноси се пре закључења уговора о
раду; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију) – 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. Лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду). Доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад је диплома која
садржи податке о језику студија или друга исправа
коју је издала високошколска установа. Предата конкурсна документација се не враћа. 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 способностои за рад са ученицима које врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком „За
конкурсну комисију” на горе наведену адресу.

за 83% норме

ОСНОВНА ШКОЛА “ИСА БАЈИЋ”

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр: 88/17, 27/18 - и др. Закон, 10/19, 129/21) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), и то да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140-142 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,

25230 Кула, Лењинова 28
тел. 025/722-313
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Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу морају да
испуњавају услове прописане чланом 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др.
закони, 6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС” бр. 11/2012, 15/13...19/20, 3/21, 4/21) односно:
1. да имају 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 интердис-

циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра и
да има једно од следећих звања: професор физике,
дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике - информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани
физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер
професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије,
дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике,
мастер, дипломирани физичар - професор физике
-мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и хемије
за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике
и физике; дипломирани физичар – информатичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидати
треба и: 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик на коме се остварује образовно - васпитни рад (да је стекло средње или високо
образовање на српском језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за пријем у радни
однос, кандидати који конкуришу треба да доставе:
1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; 2. уверење о држављанству РС (оригинал или оверену копију, не старију
од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију); 4. фотокопију личне
карте (или испис нове личне карте); 5. потврду или
уверење МУП-а Републике Србије да није осуђивано
за дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања,
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да испуњава услов из тачке 3 конкурса; 6. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од 6 месеци (подноси само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства а потребну докуменатцију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 овог
закона у року од осам 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 осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од
осам дана од дана достављања решења о избору
кандидата. Директор одлучује о жалби у року од 8
дана од дана подношења. Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да под надзором овлашћеног лица у јавној служби прегледа сву
конкурсну документацију, у складу са Законом. Ако
по конкурсу не буде изабран ни један кандидат расписује се нови конкурс у року од осам дана. Решење
о избору кандидата оглашава се на званичној интернет страници Министарства када постане коначно.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објаве на огласној табли и сајту Националне
службе за запошљавање, и у публикацији “Послови”.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОШ “Иса
Бајић”, 25230 Кула Лењинова 28. Пријаве се могу
доставити путем поште или предати лично у секретаријату школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СИМЕОН АРАНИЦКИ“

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.
тел./факс: 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник математике

са 66,66% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова) односно степен и
врста стручне спреме у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19).

Наставник информатике и
рачунарства
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова)
односно степен и врста стручне спреме у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19).

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице којој
мирује радни однос због обављања
функције
Остали услови за свa радна места: 1) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да имају држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном биографијом;
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење
о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју 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 пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са
потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти на адресу школе, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума
Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник разредне наставе
за предмете српски језик и
математика

по програму основног образовања
одраслих у првом циклусу, на
одређено време, замена запосленог
док обавља дужност директора школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 1) услове за
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/2020). Обавезно образовање лица
из члана 140 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат
који нема обавезно образовање из члана 142 став
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима / полазницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о знању српског језика - језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи, доставља се само
уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ о испуњености услова из члана 139
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима / полазницима, прибавља се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат за ово радно место потребно је да
има врсту образовања прописану чланом 3 Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања
одраслих (“Сл. гл. РС – Просветни гласник “ број
13/2013 и 18/2013) из разредне наставе у основној
школи - прописану чланом 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - 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, 3/2021, 4/2021,
17/2021 и 18/2021), 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.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: кандидати достављају пријаву на конкурс
са кратком биографијом и обавезни попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете и оверене копије следећих докумената којима доказују
да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о стеченом образовању (диплому последњег
стеченог степена образовања као и стечених претходних степена образовања); уверење о држављанству Републике Србије (не може бити старије од 6
месеци) уверење о неосуђиваности – издаје МУП
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); уверење о савладаном програму обуке за
оспособљавање за рад са одраслима “Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног обаразовања одраслих” у складу са
чланом 6 Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената
за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гл. РС – Просветни гласник “ број 13/2013 и 18/2013), уколико су је
савладали; доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих по најмање 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
бодова, кандидат је обавезан да стекне у року од
једне односно две године од дана пријема у радни
однос (уколико кандидат ово образовање поседује
доставља потврду високошколске установе о томе,
или доказ о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима/
полазницима као доказ подноси се пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс мора да садржи
тачан назив радног места за које се конкурише, као
и актуелни број фиксног / мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу контактирања кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Кандидати који испуне прописане
услове упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима/полазницима коју врши
надлежна стручна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Неће се
разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са документацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у конкурсу, односно
пријаве уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом. Неће се разматрати ни пријаве које су
достављене електронском поштом. Пријавни формулар и пријаву са конкурсом траженим документима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горе наведену адресу, непосредно у
секретаријату школе радним данима од 8 до 14 часова или препоручено поштом са назнаком „За конкурсну комисију, за конкурс - наставник разредне
наставе ООО -100% радног времена”. 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). Информације о конкурсу се могу
добити на телефон 022/471-863.

ШОСО „АНТОН СКАЛА”

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

Дефектолог наставник

у посебним условима, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана до повратка
са боловања
УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и др. Закон, 6/20), Правилником
о степену и врсти образовања стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник
РС”-„Просветни гласник РС” бр. 17/18, 6/20), да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 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 имају држављанство
Републике Србије, да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад – уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију); уверење о држављанству РС
(оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи,
доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у
затвореној коверти на адресу школе: ШОСО “Антон
Скала”, Стара Пазова, ул. Карађорђева 12., лично
или поштом, са назнаком „Конкурс “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

С УБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор) научна област
Геодезија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор геодетских наука област Геодезија,
радно искуство 5 година у педагошком раду. Канди-
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дати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене чланом 74 став 8 Закона о високом образовању и изборне елементе за звање ванредног професора предвиђене Правилником о ближим и минималним условима за избор наставника
бр. 01-134/4 од 25.02.2021. године и чланом 130 став
6 Статута Грађевинског факултета.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс треба приложити:
кратку биографију, диплому факултета, диплому
доктора наука и списак објављених радова и саме
радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен
10 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати.
Ближе информације се могу добити на телефон:
024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању
услова слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедиски пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Агроекономија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука економске науке, са докторском дисертацијом из уже
научне области Агроекономија. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуне и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони,
67/19 и 6/20 – др. закони), Статута Универзитета у
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године
(5. априла 2018. године – исправка; измене и допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септембра 2020.
године), Статута Економског факултета у Суботици
бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, са изменама
и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 2020. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања наставника на
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године
(измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22.
септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године,
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године и 30.
јануара 2020. године-аутентично тумачење), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: образац - Подаци о
кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање
наставника универзитета (2. одељак реферата о
пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у
електронској форми на ЦД-у (образац и упутство су
доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у
случају чиповане личне карте потребно је доставити
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да
лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе које издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати запримљену
конкурсну документацију кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”

24323 Фекетић, Братства бб.

Наставник биологије

са 40% норме за рад у одељењу на
српском и са 40% норме за рад у
одељењу на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
док директору мирује радни однос
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17, 27/18–
др. Закони, 10/19 и 6/2020 и члана 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/2020, 3/21 и 4/21) и члана 27.
Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић. Да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, односно 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући
предмет односно групу предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно стручне области или
области педагошких наука; и 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. г.) и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад, одн. мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: одштампани формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - пријавни
формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије
или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који ово
образовање поседују, они који не поседују, Закон
сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценБесплатна публикација о запошљавању

цу; доказ из казнене евиденције МУП-а од надлежне
полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) али не старија од 6
месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став
7 Закона, доказује се стеченим средњим, вишим, или
високим образовањем на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или положеним испитом из
тог језика по програму одговарајуће високо школске
установе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор,
избор врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање. Пријаву доставити лично
или слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства бб., 24323 Фекетић. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ИГРАОНУ
“НАШЕ НАДЕ”
24000 Суботица, Јожефа Атиле 8
тел. 024/531-211

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа, најмање 5 година радног
искуства и да се против кандидата не води истрага
или кривични поступак. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова заједно са програмом
рада за мандатни период подносе се на горенаведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Интересовати се на телефон:
024/531-211.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник математике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да

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

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА
15000 Шабац
Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730
e-mail: hemtexskola@eunet.rs

Чистачица

на одређено време, преко 60 дана, до
повратка на рад запослене која је на
боловању
УСЛОВИ: Кандидат треба да има основно образовање и први степен стручне спреме сходно одредбама члана 51 Правилника о организацији и систематизацији послова Стручне хемијске и текстилне
школе у Шапцу (дел. број: 322 од 28.3.2018. године).
Кандидати морају имати: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и
уз одшампани примерак пријавног формулара достављају школи следећа документа: сведочанство о
завршеном основном образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије
које није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену
адресу.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542

Оглас објављен 08.12.2021. године, у публикацији
“Послови” поништава се за радно место домар / мајстор одржавања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: 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 одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) 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 и4/21); уверење о држављанству - оригинал или оверена
фотокопија - не старије од 6 месеци; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
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на дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик
(диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика 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 адресу: ОШ
„Стојан Новаковић”, 15000 Шабац, Улица Војводе
Јанка Стојићевића бр. 38. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 015/334-910, 334-911.

У ЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751
e-mail: osemilijaostojic@gmail.com

Домар / мајстор одржавања –
ложач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до 31.08.2022. године, са
местом рада у матичној школи и ИО
Прилипац
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравстевну 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 као језик на којем остварује
образовно-васпини рад. Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о организацији и ситематизацији послова у ОШ “
Емилија Остојић” Пожега и то: да има средњи степен
стручне спреме- електро, столарске, машинбраварске, водоинсталатерске или инсталатерске струке;
да има положен испит за руковаоца парних котлова.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет стра-

ници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани образац пријавног формулара кандидати достављају и 1. кратку биографију
(ЦВ); 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 3. потврду или уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месци (оригинал или оверену копију); 5. извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену копију); 6. доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно - васпитни рад
у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање
која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
слати на адресу Основна школа “ Емилија Остојић”
31210 Пожега са назнаком “За конкурс- домар / мајстор одржавања – ложач“. Рок за подношење пријаве
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација се не
враћају.

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

Оглас објављен 29.12.2021. године, у публикацији
“Послови” исправља се за радно место: наставник
у звању доцент за научну област ИМТ, ужа научна област Информационе технологије, и исправно гласи: За избор 1 наставника у звању доцент за
научну област ИМТ (електротехничко и рачунарско
инжењерство) ужа научна област Информационе
технологије, ради заснивања радног односа са пуним
радним временом, на одређено време од 5 година.
Остале одредбе конкурса остају непромењене.

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ АХИЛИЈЕ”
31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/3891-338

Наставник историје
Наставник физике

са 65% радног времена

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који испуњавају следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања, односно врсту и степен
стручне спреме у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и
всти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 16/2016, 2/2017,
7/2019, 2/2020, 3/2020 и 14/2020 и 1/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 8/2015 11/2016, 13/2016-исп,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020,
15/2020 и 1/2021); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу
или је пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада
у недељу или на дан државног празника, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и
одштампан пријавни формулар преузет са званичне интернет странице МПНТР-а; кратку биографију
(ЦВ); доказ о одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе); доказ (уверење) о неосуђиваности из Казнене евиденције МУП-а РС (оригинал,
не старији од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење о држављанству да није старије од 6 месеци
(оригинал или оверену копију); извод из матичне
књиге рођених да није старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Решење о
избору кандидата доноси конкурсна комисија у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење, не старије од 6 месеци)
доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом, актуелним бројем
фиксног или мобилног телефона и тачном адресом
пребивалишта треба доставити у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на конкурс, за конкурсну комисију” лично или послати препорученом поштом на
адресу: Средња школа „Свети Ахилије”, 31230 Ариље, Војводе Мишића 40. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона број 031/3891338.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба да
испуњава следеће услове: да поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са чланом
140 и 141 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 8 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
да у складу са чланом 142 Закона има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравБесплатна публикација о запошљавању

ствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног
формулара, потписане пријаве са радном биографијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради на рачунару, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне
спреме (оргинал или оверена фотокопија дипломе),
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Послови”), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од објављивања огласа
у публикацији “Послови”) и уверење или потврду да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење
мора бити издато након објављивања огласа у публикацији “Послови”). Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу Ново на
сајту, на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник електротехничке групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС РС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), пријављени кандидати треба да
испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Кандидат пријављен за радно место наставника
мора да има: а) одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану
у складу са чланом 3 став 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020) - за радна
места наставника електротехничке групе предмета;
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова
из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документација се доставља у оригиналима или у овереним фотокопијама не старијим

од шест месеци и не враћа се кандидатима. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
за конкурс за пријем у радни однос”. Информације о
конкурсу могу се добити путем телефона: 031/512596 локал 104. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију и ЦВ (радна биографија) у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково
тел. 031/897-224, 031/897-081
060/3532-229

Стручни сарадник – психолог

са 50% радног времена, за рад у
матичној школи у Брекову
УСЛОВИ: 1. стручни сарадник - психолог треба да
испуњава услове из члана 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18– др. Закон, 10/19
и 6/20) и чл. 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21) и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравстену 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 мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик као језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног формулара кандидати достављају: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2.
потврду или уверење о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију) 4. извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверену копију); 5. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду / уверење високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту / испиту за лиценцу.
Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан
да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као и услов за
полагање испита за лиценцу (сматра се да кандидат, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
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односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 6.
кратку биографију; 7. доказ о знању српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање која
ће извршити процену применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 031/897-224, 031/897-081,
060/3532-229. Рок за подношење пријаве 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У
пријави обавезно навести контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.

Радник на одржавању хигијене –
чистачица
2 извршиоца
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УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање – основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар који могу наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког развоја
и са потребном документацијом достављају на адресу: Основна школа „Душан Јерковић”, Ужице, Трг
Светог Саве бр. 22, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. За додатне информације заинтересована лица се могу обратити секретару школе на
телефон 031/514-146. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе или
сведочанства, потврду да није осуђиван, уверење о
држављанству, доказ да зна српски језик.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Стручни сарадник – библиотекар

на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) Закона о основама
образовања и васпитања, као и да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 8/11, 9/13 6/2014, 5/2015 - др.правилник, 8/2015 - др.правилник и 16/2015 - др. правилник) (За наставнике); 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д)
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати поред тражене документације достављају и кратку биографију. Докази
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Документација се доставља у оригиналима
не старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве се достављају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу Техничка школа у Пожеги,
Вука Караџића бр. 6. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана

од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија именована од стране директора
школе.

ВА ЉЕВО
ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић, Рајковић бб.
тел. 014/3428-469

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
број 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др закон
10/19 и 6/20) као и чл. 16 и чл. 22 Правилника о
организацији и систематизацији послова у Основној
школи “Војвода Живојин Мишић” Рајковић и то да
има: 1. образовање на основним студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
односно на студијама у трајању од три године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и 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. Уз одштампани и читко попуњен пријавни формулар који се може преузети на званичној
интернет страници Министарства просвете науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs / формулар
за пријем у радни однос у установама образовања и
васпитања) доставити: пријаву на конкурс са основним биографским подацима (својеручно потписана); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; доказ да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима представља лекарско уверење не старије
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на конкурс, издато од стране овлашћење здравствене установе (доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса а пре
закључења уговора о раду - лекарско уверење); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, доказ представља
потврда одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика; уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске управе:
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није под истрагом, уверење
из суда да против кандидата није спроведена истрага нити кривични поступак (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од б месеци). У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење
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Наука и образовање

пријава упућују на предходну проверу психофизичке
способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за
пријем у радни однос достављају се на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Све
потребне информације можете добити код секретара школе. Контакт телефон: 064/4858-902.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

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

Наставник физике
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који испуњавају услове предвиђене чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/2018 – др закон, 10/2019
и 6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће образовање
за наставнике према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и чл. 2
тачка 14 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. да
кандидати имају псичичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати достављају доказе о испуњености
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 Заједно са одштампаним, попуњеним пријавним формуларом доступним
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а доказ из тачке
2 достављају пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да уз одштампан, пријавни формулар
доставе и: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или оверену копију уверења
о стеченом високом образовању ако диплома није
уручена; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству (не старије од шест месеци); оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности
за кривична за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лца, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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. Доказ о познавању српског језика (потврда, уверење) на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућује се на психолошку процену способност за рад
Бесплатна публикација о запошљавању

са децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе или телефоне, које
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавиће конкурсна комисија
коју именује директор школе, по пријему резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, у просторијама Ваљевске гимназије, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на бројеве контакт телефона које су навели у својим
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригинал или
овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. Лице за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел.
014/221-622. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити лично у секретаријат школе радним данима од 10.00-13.00 сати или поштом на горе
наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/226-085

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 2)
да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012., 15/2013., 2/2016.,
10/2016., 2/2017., 3/2017., 3/2018., 11/2019, 2/2020.,
8/2020., 16/2020., 19/2020., 3/2021. и 4/2021.); 3) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са
основним биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
у делу “Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству; 5)
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно -васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране

високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија).
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од
стране надлежног органа, у супротном неће се узети
у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест месеци.Пријаве са потребном документацијом доставити
лично или поштом, на горе наведену адресу школе,
са назнаком “Пријава на конкурс”.

В РА Њ Е
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које поседује одговарајуће виско образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, педагога или психолога: високо образовање
стечено: 1. на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајућу
предмет, односно групе предмета, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и оговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице из подтачке 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 високо образовање до 10. септембра 2005. године, 3. дозвола за рад односно положен
стручни испит за наставника, васпитача или стручног сарадника (лиценца); 4. обука и положен испит
за директора установе, у складу са законом (изабрани директор који нема положен испит за директоре,
дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 5. најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, ако се
на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да има
физичку, психичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 7. да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. да има држављанство
РС; 9. знање српског језика (језик на коме се остварује васпитно-образовни рад). Кандидат наставник
разредне наставе, мора имати стечено одговарајуће
образовање на српском језику, или положен испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат наставник
предметне наставе или стручни сарадник, мора имати стечено средње, више или високо образовање на
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српском језику, или положен испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Осим утврђивања испуњености услова за избор
директора, комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: 1. биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора за наредни мандатни период, 2. попуњен
и одштампан формулар за пријаву на конкурс (формулар се налази на званичној страници МПНТР); 3.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању
почев од 10. септембра 2005. године, подносе оригинал или оверену фотокопију дипломе и основних и
мастер студија; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, за наставника или стручног сарадника (дозвола за рад-лиценца); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе, (изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи уроку од две године од дана
ступања на дужност), 6. потврду о радном стажу од
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, потврда садржи податак
о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат ради; ако
кандидат није у радном односу издаје је установа у
којој је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања- оригинал; 7. уверење о
државњанству РС (не старије од 6 месеци) оригинал
или оверену фотокопију; 8. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; 9.
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примања или давања мита, за кривично дело против
полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкицју, и да за њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; (не старије од 6
месеци); 10. доказ о знању српског језика уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; 11. доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса - оригинал. Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да
достави извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико нема кандидат доставља потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у
раду); уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном. Комисија за избор директора, извештај
о спроведеном поступку доставља школском одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка а Школски одбор сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и предлог
за избор директора доставља министру у року од
осам дана од дана достављања извештаја Комисије.
Министар у року од 30 дана од дана пријема наведене документације врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему ће школа
обавестити лица која су се пријавила на конкурс. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Својеручно потписане
пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: ОШ „Вук Караџић“, 17500 Врање, Пионирска
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5, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон бр. 017/400-630.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду треба
да испуњава и услове предвиђене одредбама члана
139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања као и
у складу са 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 и 13/2018)
за рад на радном месту наставника разредне наставе, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1. оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
кандидат који има високо образовање стечено на
студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе основних академских студија и мастер
студија; 2. оригинал/оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; 3. оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених; 4. уверење о неосуђиваности
не старије од 6 месеци (овај документ издаје МУП полицијска управа); 5. радну биографију у којој обавезно наводе да ли су вршили психолошку процену
способности код надлежне службе за послове запошљавања и када су је вршили; телефон за контакт; 6.
доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви
докази прилажу се у оригиналу или копији која је
прописно оверена код јавног бележника. Потребна
документација, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, доставља се школи у року од 8 дана од
дана објављивања кокурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где
је извршена. 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 и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона које су навели у својим пријавама. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве
са потребном документацијом достављају се лично
или поштом у затвореним ковертама са назнаком „За
конкурсну комисију” на горенаведену адресу.

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
Тибужде
17500 Врање
тел. 017/441-793

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“ Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон и
6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће образовање
из области правних наука: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке акадмеске студије); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на
којем остварују васпитно-образовни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају школи. Уз
пријемни формулар кандидати достављају сл.документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање по прописима
који важе од 10. септембра 2005. године, доставља
оверену копију дипломе основних студија и оверену
копију дипломе мастер студија), уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције МУП-а Србије,
оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању
српског језика доставља се само ако образовање
није стечено на том језику. Пријаву на конкурс за
кандидата секретара школе, кандидат може доставити лично управи школе, или послати на адресу
ОШ “Бора Станковић” у Тибужду бб., 17500 Врање,
у року од 8 дана од објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремено поднете пријаве
и без потребне документације, неће се разматрати.
Информације поводом конкурса могу се добити на
телефон: 017/441-793.
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ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Секретар школе

на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 132 ст. 2, чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). У радни однос могу бити примљена лица која испуњавају
одређене услове: 1. поседују одговарајуће високо
образовање (на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области правних
наука, дипломирани правник који је стекао звање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из
области правних наука, 2. поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи; 3. нису
осуђивана правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. имају држављанство Републике Србије, 5. знају
српски језик и језик на коме се остварује обрасзовно-васпитни рад. Услови из ст. 1 чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања доказује
се прилоком пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из ст.
1 тач. 1, 3 - 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
докази из ст. 1 тач. 2 овога члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. пријавни формулар (кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, РС и заједно са осталом документацијом
достављају школи), 2. биографију, 3. оригинал или
оверену копију дипломе, односно уверење, којим
се доказује одговарајуће образовање, 4. оригинал
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), 6. доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а Србије, оригинал или оверена копија не
старија од 6. месеци). Пријаве (пријавни формулар)
са потребним доказима о испуњености услова за
пријем, односно заснивање радног односа, слати
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови” на адресу: Основна школа
“Јован Јовановић Змај”, 17500 Врање, Јужноморавска бр. 9, са назнаком “За конкурс” или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте
образовања, односно одговарајућег образовања,
прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване
доказе о испуњености услова конкурса) и неблагоБесплатна публикација о запошљавању

времене, неће се узимати у разматрање приликом
одлучивања у поступку пријема у радни однос.
Информације поводом конкурса могу се добити на
телефон: 017/422-245, Милена Маринковић, директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

Општина Бујановац
Село Кленике
тел. 017/7458-119, 064/8930-850

Наставник ликовне културе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана до
повратка запосленог са боловања, са
30% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24 /05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018
- аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020, у даљем
тексту: Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број: 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020 у даљем тексту: Закон); под одговарајућим
образовањем подразумева се високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) за рад на радном
месту наставника ликовне културе: дипломирани
сликар, академски сликар- ликовни педагог, академски графичар, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне
културе, дипломирани вајар - професор ликовне
културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер
примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и
рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна, дипломирани костимограф;
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1) краћу биогафију,
2) доказ да имају одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), 3) доказ да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања уверење из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова (да није старије од шест месеци), 4) уверење основног суда (да није старије од
шест месеци), 5) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци), 6) уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3акона
о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговерене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве уз
потребну документацију слати на адресу: Основна
школа „Бора Станковић” Кленике, 17524 Кленике.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште
8. Српске ударне бригаде 1
тел. 017/452-254

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане у члану 139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система васпитања и
образовања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017), у даљем тексту
Закона. За директора школе може да буде изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степана (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
кадемске студије), и то: (1) студијама другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајуће
предмете, односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, (2) на основним студијама у трајању од 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове за наставнике
те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога школе, да има дозволу за рад (лиценцу) за
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наставника, васпитача и стручног сараданика, обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року у року од 2 године
од дана ступања на дужност), и најмање 8 година
рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно - педагошког надзора и раду кандидата (извештај просветног
саветника) као доказ о резултатима стручно - педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140
ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставнике те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
биографске податке односо радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен
препис уверења о положеном испиту за лиценцу
односно стручном испиту (дозвола за рад), обуку и
положен испит за директора пријава се неће сматрати непотпуном, јер Програм обуке за директора
школе и Правилник о полагању испита за директора нису донети па ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у року који
предвиђа закон, потврду да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања (не старије од 6
месеци), односно за лица које испуњава услове из
члана 122 став 6 Закона, потврду да има најмање
10 година радног искуства у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог образовања, лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену спсобност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење из суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притовара (не старије од 6 месеци), уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
оквирни план и програм рада директора школе за
време трајања мандата од 4 године, као и остала
документа која могу послужити као доказ о стручним
и организаторским способностима, доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора кандидата,
доказ о резултату стручно-педагошко надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитини рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику, пријемни формулар за пријаву на конкурс
скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потреб-
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ном документацијом достављају се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса на адресу школе, у
затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”, лично или поштом. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у
разматрање, као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда).
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе радним даном до 14 часова, на телефон
017/452-254.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”

26340 Бела Црква, Први октобар бб.
тел. 013/2851-343

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утвређених у чл. 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24 /05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 113/2017 - одлука УС и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и
услове утврђене чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) и које је стекло образовање у складу чл. 6 тачка 2) Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 20/20):
1) да има одговарајуће образовање и то образовање
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон и 6/2020) 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије и 5) да
зна српски језик. Поред општих услова предвиђених
Законом кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (на новом
образцу); уверење о неосуђиваности (не старије од
6 месеци); оверене фотокопије диплома о завреше-

ним нивоима студија из области за које је конкурс
објављен (не старије од 6 месеци); потврду високошколске установе којом се потврђује да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након 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 или оверени документ
да је у току студија положио испите из педагогије,
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; доказ да су средње, више или
високо образовање стекли на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад тј. српском језику или да
су положили испит из тог језика (српског језика) по
програму одговарајуће високошколске установе, а
доказ је: 1. ако је кандидат стекао високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовањеу (која је већ
приложена) или 2. ако кандидат није стекао високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа
потврда да су више или средње образовање стекли
на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад
(српском језику) или уверење / потврда да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Документа се достављају
у оригиналу или овереној фотокопији и иста се по
окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима у складу са чланом 120 став 1 тачка 3) и став 3
Закона о основама система образовања и васпитања
став 1 тачка 2) (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору стручног сарадника психолога директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима (ову проверу врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака). Пријаве на оглас и потребну
документацију заједно са пријавним формуларом,
слати на горенаведену адресу или донети лично у
секретаријат установе, радним данима од 09.00 до
13.00 часова. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 10/2016) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, поред документације коју доставља
у писаној изјави наведе за коју се од предвиђених
могућности опредељује, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција (у овој изјави
мора навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и
име родитеља) или да ће то кандидат учинити сам.
Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1

Професор струковних студија у
ужој научно-стручној области
Педагошке науке за предмете
Методика музичког васпитања 1 и
2, Методика музичког васпитања
деце јасленог узраста, Хор 1-6,
Даровитост на предшколском
узрасту, Рана идентификација
даровитости, Дидактичке игре
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија
се бира кандидат који има научни назив доктор
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наука стечен на педагошком факултету или академији уметности - Департману за музичку уметност,
који има објављене стручне радове и способност за
стручни и наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а
према одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017). Предност
ће имати кандидати са искуством у раду са хором и
инструменталним саставима.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

Правилника о организацији и ситематизацији послова у ОШ ”Ђура Јакшић” у Зајечару – средње образовање, и то у трајању од четири године машински
техничар или средње образовање, и то у трајању
од две или три године, руковалац парних котлова /
руковалац котловских постројења / електрозаваривач / машиниста термопостројења – (оверена фотокопија доказа о образовању); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС – оригинал не старији од
6 месеци); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал уверења – не старији
од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит из
српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе – оригинал или оверена
фотокопија). Кандидат мора поседовати положен
стручни испити за рад са судовима под притиском
(за послове руковања постројењем у котларници)
доказ: оверена фотокопија доказа о положеном
испиту. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Школа није у обавези
да враћа конкурсну документацију. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника,
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге
који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом и
подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на адресу: ОШ”Ђура Јакшић”, 19000 Зајечар, Лењинова бр. 1, у затвореној
коверти са назнаком “За комисију за избор“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Информације о конкурсу могу се добити
непосредно у школи, као и на телефон 019/3400-517.

Домар / мастор одржавања

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

Наставник језика у ужој научно-стручној области
Филолошке науке за предмете Енглески језик 1-6,
Учење страног језика на раном узрасту, Књижевност
за децу на раном узрасту, Интегративни приступ васпитно образовним садржајима на страном језику
на одређено време до 5 година
УСЛОВИ: У звање наставника језика се бира кандидат који има стечено високо образовање на академским студијама првог степена на Филолошком факултету, катедри за енглески језик са просечном оценом
најмање 8, 50, који има објављене стручне радове
или искуства са стручним текстовима из области за
коју се бира и има позитивну оцену сподобности за
педагошки рад на основу претходног искуства или
на основу позитивне оцене приступног предавња од
стране Високе школе и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а
према одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о високом
образовању („Сл. гласник” РС бр. 88/2017).
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе
следећу документацију: фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену диплому о
завршеном школовању, радну биографију са библиографијом и радовима. Изабрани кандидат ће након
избора у звање приложити и лекарско уверење о
општој здравственој способности и судско уверење
да се против њега не води кривични поступак.
Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом,
подносе се директору Високе школе струковних
студија за васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу, на
адресу Омладински трг 1, 26300 Вршац. Рок за подношење пријава је 8 дана по објављивању конкурса
у публикацији “Послови”.

ЗА ЈЕЧАР
19000 Зајечар, Лењинова 1

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
и то у складу са чланом 45 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ ”Ђура Јакшић”
у Зајечару; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном; доказ
о стеченом одговарајућем образовању сходно чл. 45
Бесплатна публикација о запошљавању

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

Наставник предметне и практичне
наставе за предмет куварство
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
њеног повратка

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 Закона о
раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) за заснивање радног односа кандидат
мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19
и 6/20) и то: да има одговарајући степен и врсту
стручне спреме сагласно чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и важећем
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник” бр. 5/15...1/21);
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за

кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (уписати број телефона / имејл адресу), а
потребну документацију заједно са одштампаним
формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверене фотокопије диплома (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима из
педагогије и психологије, односно уверење о положеним стручном испиту / испиту за лиценцу – сматра се да наставник који је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има ово образовање)
доставља кандидат који ово образовање поседује,
кандидат који не поседује ово образовање биће у
обавези да га стекне у року од једне, највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу у складу са чланом
142 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду)
да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографију
(пожељно). Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели или на наведене имејл адресе. Конкурсна комисија ће сачинити
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати ће
бити обавештени путем телефона на бројеве које
су навели, или на наведене имејл адресе. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Непотпуне
и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће
разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно
место наставника предметне и практичне наставе куварство” у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе путем телефона
018/830-525. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
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Наука и образовање

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

19350 Књажевац, Омладинска 3
тел. 019/3732-606

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр 24/05,
61/05, 54/09, 22/11, 79/11, 32/13, 75/14, 13/17) треба да испуњава услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
– даље: Закон) и важећим Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019. и 2/2020.),
и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, или
високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (оверена копија дипломе); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора); 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
(уверење, потврда издато од стране Министарства
унутрашњих послова РС, не старије од 6 месеци); да
има држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена копија уверења о држављанству не старије
од 6 месеци) и да зна српски језик језик (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената о познавању језика).
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење
- оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену копију); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит из
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српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе). Напомена: одабраним
кандидатима се врши психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног,
кандидати достављају и краћу радну биографију.
По завршетку конкурса примљена документација се
не враћа кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе сваког радног
дана у времену од 8 до 12 часова или предати препорученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број 019/3732-606.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) да поседује одговарајуће радно искуство
на пословима образовања и васпитања (у складу
са чланом 122, став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Дужност директора
предшколске установе може да обавља лице које
има: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Дужност директора предшколске
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона
за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: да има положен испит за
директора установе; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 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 кри-

вична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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 језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад; да поседује стручне и организационе способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: 1. оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, у складу са одредбом
члана 140 Закона; 2. уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за васпитача или стручног сарадника (оверена фотокопија);
3. уверење о положеном испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико
кандидат нема положен испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); 4. потврду о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи васпитно-образовни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом; 7. уверење да кандидат није осуђиван, у
складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона
- не старије од 6 месеци; 8. уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 9.
извод из матичне књиге рођених; 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - за кандидата који је претходно обављао дужност директора установе; 11.
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон
019/731-425.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
Сумраковац бб.
19370 Бољевац

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са члановима
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 10/19, 6/20
и 129/21) и то: 1) да има одговарајуће образовање
прописано Законом и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” број11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/20
3/2021 и 4/2021) - VII степен; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
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зи о испуњености наведених услова, и то тачке 1,
3-5, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању;
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); уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење МУП-а);
уверење надлежних судова и тужилаштва да није
покренут поступак односно истрага против кандидата; краћа животна и радна биографија. Лекарско
уверење кандидат прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Конкурсна комисија ће упутити
кандидате који испуњавају услове за пријем у радни
однос на психолошку процену, а у року од 8 дана од
дана пријема резултата обављене процене заказаће
разговор са кандидатима са задовољавајућим резултатима. Конкурсна комисија ће сачинити образложену листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима, а директор ће донети одлуку о избору
кандидата у року од 8 дана од дана достављене листе кандидата који испуњавају услове. Пријаве треба
послати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац, са назнаком „За конкурс стручни сарадник
– педагог“ или предати лично канцеларији секретара у запечаћеној коверти са истим назнакама. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
030/2150-022, 060/4602-905 или на имејл школе
ossumrakovac@ptt.rs

ОШ “15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021)
1. поседовање одговарајућег високог образовања
(члан 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за наставника, педагога или
психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада Школа; 2. испуњеност услова за
пријем у радни однос у установи (члан 139 Закона
о основама система образовања и васпитања); 3.
поседовање дозволе за рад (лиценце); 4. положен
испит за директора школе – изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да
исти положи у року од две године од дана ступања
на дужност (ако у том периоду не положи испит за
директора школе, престаје дужност директора); 5.
најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог образовања; 6. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
7. поседовање држављанства Републике Србије; 8.
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 родоскрнављење, за кривично дело давања
и и узимања 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 кривични санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да
обавља лице које, уз испуњеност горе наведених
услова има одговарајуће образовање из члана 140
ст. 3 истог закона, тј. високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или више
образовање за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву која се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати треба да приложе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија-не старије од
6 месеци); дипломе о стеченом образовању (оверен
препис/фотокопију); кандидати који су стекли образовање по прописима о високом образовању почев
од 10.09.2005. подносе диплому основних и мастер
студија; доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена
фотокопија потврде, уверења или другог документа
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања (потврда или уверење - посебно
из сваке установе, односно за сваки период, уколико
је кандидат био запослен у више установа на одговарајућим пословима-не старије од 6 месеци); биографија са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора (необавезно);
доказ о положеном испиту за директора (уколико
кандидат нема положен испит за директора, пријава се сматра потпуном, а изабрани кандидат дужан
је да га положи у року од две године, уколико не
поседује исти); доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику); лекарско уверење (оригинал
уверење-не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције у складу са чл 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (потврда, уверење или други документ издат
од стране МУП-а РС - не старији од 6 месеци); доказ
о резултату стручно педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника-уколико
га кандидат поседује); уколико се на конкурс јави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно
педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, односно потврду надлежне школске управе да у току његовог мандата није вршен
стручно педагошки надзор. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима,
већ се доставља министру ради доношења одлуке о
избору директора. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у
прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор директора, у складу са
Законом и подзаконским актима. Пријава на конкурс,
са доказима, подноси се поштом или лично на адресу школе: ОШ „15. МАЈ“ 19209 Мали Јасеновац, са
назнаком „Конкурс за директора”. Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Доказ о испуњености услова конкурса достављају се у оригиналу или овереном препису. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

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

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом,
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
има завршену основну школу; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује
васпитно образовни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу
или оверену фотокопију): 1. попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs);
2. потписану радну биографију, 3. очитану личну
карту (или фотокопију, ако је лична карта без чипа),
4. оргинал / оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. оргинал / оверену копију уверења о
држављанству - не старије од 6 месеци, 6. оргинал /
оверену копију извода из матичне књиге рођених –
не старије од 6 месеци, 7. оргинал / оверену копију
уверења о неосуђиваности издату од стране МУП-а
– не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве 15 дана од дана објављивања огласа у публикцији Националне служе за запошљавање “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве
са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће
се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе на својим пријавама. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са
кратком биографијом и потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ОШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
Бока

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) 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, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, за наставника, педагога
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или психолога; 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; да има
дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или
психолога; да има дозволу за рад директора - лиценцу за директора (кандидат који нема лиценцу за
директора може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора положи у року од две године од дана ступања на дужност); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање, из члана 140 став 3 Закона, за наставника
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву и попуњен пријавни формулар
који се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); 2. уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); 3. дозволу за рад директора школе,
односно уверење о положеном испиту за директора
школе, уколико га поседује (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5. доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 6.
уверење да кандидат 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, не старије од 6 месеци); 7. уверење надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); 8. уверење из суда и тужилаштва да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 9. потврду да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 10. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико га поседује; 11. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); 12.
биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе. Доказ

92

| Број 969 | 19.01.2022.

о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи радну биографију и
све прилоге који се захтевају у конкурсу. Кандидат
може доказе о испуњености услова за избор да достави после истека рока за достављање пријава на
конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Накнадно достављање доказа може се
прихватити само ако их је школа примила пре него
што је комисија почела да разматра конкурсни материјал. Пријаве се подносе лично или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”. Додатне информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе на број телефона: 023/3846-604.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21): да има
одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у школи у подручју рада којој
припада Техничка школа (машинство и обрада метала, саобраћај, геологија, рударство и металургија
или електротехника) и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука. Лице мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; - да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; оверен препис или

оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми
на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - као доказ о знању српског језика; доказ
о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције Министарства надлежног за унутрашње
послове, уверење из суда опште надлежности да се
против кандидата не води кривични поступак, уверење о неосуђиваности Привредног суда; оверену
фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење);
уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе); доказ о савладаној обуци и положеном испиту
за директора установе - уколико га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију,
оквирни план рада за време мандата, докази о поседовању организационих способности и др.). Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 023/561-277.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1.
има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15,
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине,
специјалиста интерне медицине; специјалиста док-
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тор медицине, специјалиста интерне медицине; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године,
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања);
оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) – српски језик; оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично
или телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о осноБесплатна публикација о запошљавању

вама система образовања и васпитања, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом
тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће
комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у
року од 15 радних дана од дана сачињавања листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима
које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити.

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1.
има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које је
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15,
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана;
2. има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено
у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона о основама система образовања и васпитања
односно да је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик;
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично
или телефоном на број 023/533-270 и 023/533273.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних
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дана од дана сачињавања листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се када
постане коначно оглашава на званичној интернет
страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у школи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141
став 2 и 6. и члан 142 Закона). Наставник је лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или

области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из члана 2 став 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС
– Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/20290, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 - у даљем
тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба
да је: 1) професор разредне наставе; 2) професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; 3) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; 4) мастер учитељ; 5) дипломирани учитељ
– мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. У складу са чланом 141
став 6. Закона, послове наставника разредне наставе може да обавља лице које је стекло одговарајуће
образовање на српском језику, или је положио испит
из српског језика са методиком, по прпграму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1
Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова. Образовање
из претходног става наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Програм за стицање образовања из члана
142 став 1 Закона остварује високошколска установа
у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање.
Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-

нет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство),
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од осам (8) дана, од дана објављивања
конкурса у огласном листу / публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Потребна
документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат
који није стекао образовање на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио
испит из српског језика са методиком, по програму
одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал
или оверена фотокопија уверења Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у
вези образовања стеченог у некој од република
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I Када
је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под I, II
достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити
достављени у оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: ОШ
„Ђура Јакшић”, Зрењанин, Цара Душана 80а, 23000
Зрењанин, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе.

Посао се не чека, посао се тражи
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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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