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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса
за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних
санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-6045/2021 од 29. јуна 2021. године и 51 број: 11212267/2021 од 27. децембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
правде – Управа за извршење кривичних санкција, Немањина
22-24, Београд.
Радна места којe се попуњавају:

II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Лекар опште медицине

у Одсеку за лечење соматских болести лица
лишених слободе са дијагностиком, у Служби
за здравствену заштиту у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет
година, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

2. Лекар опште медицине

у Одсеку за спровођење мере обавезног
психијатријског лечења и чувања у
здравственој установи, у Служби за
здравствену заштиту у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање пет
година, положен државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите, и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Шеф Одсека за материјалнофинансијске послове

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Уредбе о буџетском рачуноводству
– усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор
са кандидатима;

4. Медицинско технички послови

у Групи А, у Одсеку за спровођење мере
обавезног психијатријског лечења и чувања
у здравственој установи, у Служби за
здравствену заштиту, у звању референт
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, медицинске струке, општи смер, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене заштите и
најмање две године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

5. Канцеларијско административни
послови

у Групи Г за судско психијатријско вештачење
у Служби за здравствену заштиту, у звању
референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
друштвене струке, положен државни стручни испит, најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција– усмено; вештина комуникације
– непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Београд, Бачванска 14.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

6. Послови спољног обезбеђења,
техничке безбедности и заштите од
пожара

у Служби за обезбеђење, у звању командир
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен испит за звање командира и радно искуство у Служби
за обезбеђење, односно на истим или одговарајућим пословима у складу са законом од шест месеци и током приправничког
стажа, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Београд, Бачванска 14.

IV ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУШЕВЦУ

7. Лекар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на студијама другог степена интегрисане академске студије у обиму од 360
ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни испит или стручни испит
из области здравствене заштите и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу
кривичних санкција– усмено, вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;

8. Инструктор ратарски техничар

у Одсеку за пољопривреду и сточарство у
Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа
пољопривредне струке, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу
кривичних санкција– усмено, вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Крушевац, Бруски пут 40.
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству (у пријави назначити редни број радног места из
текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични
број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл
адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне
спреме прописане за радно место на које се конкурише, са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно
потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима
за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело
које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство у струци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту- за радна места под редним бр. 3, 5, 8. и 9;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту или стручном испиту у области
здравствене заштите -за радна места под редним бр. 1, 2, 4. и 7;
(У складу са чланом 101. Закона о државним службеницима
државни стручни испит нису дужни да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези
да полажу или су положили стручни испит у области здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном
испиту за звање командир - за радно место под редним бројем 6;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа, издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо ње -заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији
Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за
рад у државним органима/уверење о положеном правосудном
испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан
9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам,
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено, вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

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.

9. Инструктор месар

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).

у Одсеку малолетничке кухиње, у Служби за
опште послове, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа
месарске струке, положен државни стручни испит и најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

26.01.2022. | Број 970 |

3

Администрација и управа
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.
VI Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1
Закона о државним службеницима прописано је да као државни
службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није
осуђиван на казну затвора од најмање шест м есеци.
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став
4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да се у
радни однос не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против
кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони
по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у
складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних
провера, постоје безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и
вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати
ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде,
Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
X Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел: 011/2685305 и Дејан Миљковић, тел: 011/363-1059 (радним данима од
12, 00 до 14, 00 часова).
XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђеном
законом. Државни службеник на пробном раду који је радни
однос засновао на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема
положен државни стручни испит полаже државни стручни
испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или
од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем
вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254. Закона о
извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати
искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства
правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној
табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац
Сектора за билатералну економску
сарадњу

у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује, усмерава и
надзире рад Сектора; координира рад ужих унутрашњих јединица и даје стручна упутства за рад извршиоцима у Сектору;
обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси
извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе
и Народне скупштине; сарађује са органима државне управе,
службама Владе и Народне скупштине и другим органима и
организацијама; обавља и друге послове које одреди министар.
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, радно искуство у
струци од најмање девет година, или радно искуство у струци
од седам година од којих најмање две године на руководећим
радним местима, или радно искуство од пет година на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту; држављанство
Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (методологија и технике планирања, праћења,
евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком
планирању и о спровођењу јавних политика) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње/ европских интеграција (процедуре
припреме и закључивања међународних споразума) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (ех ante и ех post анализа ефеката
јавних политика/прописа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик - ниво Б2 – провера ће се вршити путем
теста или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског
језика - ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална
писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће
податке прибавити самe.
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Администрација и управа
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја
(навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-0901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интернет
презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

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

Помоћник министра - руководилац
Сектора за ученички и студентски
стандард и инвестиције – положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове
по налогу министра.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и
најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту;
држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

Бесплатна публикација о запошљавању

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент)
– провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из надлежности органа
( Закон о ученичком и студентском стандарду) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место –прописи из делокруга радног места
( Закон о планирању и изградњи; Закон о буџету РС; Закон о
буџетском систему; Закон о јавним набавкама) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и
друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о
знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална
писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће
податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10–12 часова: Обрен Чавић, тел. 011/313-09-01,
Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

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

Помоћник министра – руководилац
Сектора за међународну сарадњу,
пројекте и климатске промене
у Министарству заштите животне
средине – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад
Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника
у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице
и државне службенике и намештенике; обавља најсложеније
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послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези примене закона и других прописа из делокруга Сектора; подноси
извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе
и Народне Скупштине; остварује сарадњу из делокруга Сектора
са другим органима и организацијама; обавља и друге послове
које одреди министар.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална
писменост“.

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Б2.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Ex ante i ex post анализа ефеката
јавних политика/прописа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место –Прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик-ниво Б2 – провера ће се вршити путем
теста или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

вима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Комесаријат за избеглице и миграције, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник комесара – руководилац
Сектора за прихват, збрињавање,
реадмисију и трајна решења
у Комесаријату за избеглице
и миграције – положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора.
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; положен државни стручни
испит; најмање девет година радног искуства у струци или седам
година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне компентеције за
рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће
податке прибавити самe.

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

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о азилу и привременој
заштити) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик - ниво Б1 – провера ће се вршити путем
теста или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б1.

Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-0901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства заштите животне средине, на интернет
презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадро-

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Народних
хероја бр. 4.

6

| Број 970 | 26.01.2022.

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

Администрација и управа
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б1; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.

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

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба
за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја
(навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика – ниво Б1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална
писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б1 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми;
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће
податке прибавити самe.

Бесплатна публикација о запошљавању

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10–12 часова: Обрен Чавић, тел. 011/313-09-01,
Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Комесаријата за избеглице и миграције, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Ч АЧ А К
ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 6

Судијски помоћник - виши судијски
сарадник / самостални саветник
2 извршиоца

I Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне
ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге
и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под
надзором и упутствима судије друге стручне послове и друге
послове по налогу председника суда.
II Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две
године радног искуства у струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
III Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених.
Виши суд у Чачку ће прибавити доказе о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим уколико кандидат изричито
изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати пријаву подносе на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији - сајту суда на веб адреси: https:
//ca.vi.sud.rs или непосредно у просторијама Судске управе
Вишег суда у Чачку на адреси Чачак, Улица Цара Душана број
6, а пријава садржи и податке о начину прибављања података
из службених евиденција (кандидат се опредељује да ли ће сам
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега). Уз пријаву
кандидати подносе: оригинал или оверену фотокопију доказа
о стеченом високом образовању и положеном правосудном
испиту, оригинал или оверену фотокопију исправа којима се
доказује тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и
друга акта из којих се води на којим пословима је стечено радно
искуство), уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), потврду да кандидату није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа коју
издаје државни орган у коме је кандидат био у радном односу
(подносе само кандидати који су били у радном односу у другом
државном органу), уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити истрага, сертификат или други доказ о
познавању рада на рачунару (уколико поседује исти). Потребно
је да кандидати пријаву потпишу својеручно.

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 које послове овере обављају 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 (осим уверења о неосуђиваности и уверења да се не води кривични поступак, које не може
да буде старије од шест месеци). 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.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
на оглас са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када
је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
V Кандидати пријаве на оглас подносе на адресу: Виши
суд у Чачку, Улица Цара Душана број 6, лично или препорученом пошиљком, са назнаком „За конкурс за пријем на радно
место судијског помоћника - вишег судијског сарадника - не
отварати”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Нада Јелисавац Поповић, виши судијски помоћник, контакт телефон: 032/322-242, локал 112.
VII Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину
провера компетенција, критеријумима и мерилима за избор
на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, бр. 30/19 од 25.4.2019. године),
у изборном поступку комисија ће вредновати стручну оспособљеност кандидата оцењујући испуњеност услова према
тексту огласа, усаглашеном са описом радног места према Правилнику којим се уређује унутрашње уређење и систематизација радних места у Вишем суду у Чачку.
Изборни поступак спроводи се у следећим фазама у којима се проверавају:
1. опште функционалне компетенције,
2. посебне функционалне компетенције,
3. понашајне компетенције,
4. интервју.
У изборном поступку комисија ће проверити опште
функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије; дигитална писменост и пословна
комуникација.
Компетенција „организација и рад државних органа Републике
Србије” биће проверена путем теста са питањима затвореног
типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више
понуђених одговора. Тест сачињава комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа, која ће бити
објављена на интернет презентацији Вишег суда у Чачку.
Компетенција „дигитална писменост” биће проверена решавањем задатака практичним радом на рачунару, а тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе података затвореног типа, која ће бити објављена на интернет презентацији
Вишег суда у Чачку. Кандидати који су, у складу са огласом о
конкурсу, приложили одговарајући сертификат, потврду или
други писани доказ о поседовању ове компетенције се не проверавају.
Компетенција „пословна комуникација” проверава се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кандидати
тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора, а тест сачињава комисија методом случајног избора из
базе питања затвореног типа, која ће бити објављена на интернет презентацији Вишег суда у Чачку.
Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција у изборном поступку провериће
се и посебне функционалне компетенције, писменим тестом у
оквиру кога ће бити проверено познавање процесног и материјалног права и усменим разговором са кандидатом-решавањем задатка који је типичан за радно место судијски помоћник-виши судијски сарадник у Вишем суду у Чачку. Комисија
ће сачинити тест од по 15 питања и три задатка најкасније 24
сата пре почетка провере, од којих ће методом случајног избора изабрати тест и задатак који ће решавати сви пријављени
кандидати.
По провери општих и посебних фунционалних компетенција у
изборном поступку провериће се и понашајне компетенције и
то: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и савесност,
посвећеност и интегритет. Провера ће бити извршена интервјуом базираном на компетенцијама.
Након провере понашајних компетенција комисија обавља
усмени интервју са кандидатима ради процене мотивације за
рад на радном месту за које је расписан јавни конкурс и прихватања вредности државних органа.
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О датуму и месту за сваку од наведених фаза поступка кандидати ће бити благовремено обавештени, с тим да прва од предвиђених провера (опште функционалне компетенције) биће у
што краћем року заказана, одмах након подношења пријава и
формирања листе кандидата.
НАПОМЕНЕ:
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оверене
фотокопије или оригинал), конкурсна комисија ће одбацити, сходно одредби чл. 55 Закона о државним службеницима.
- Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује се из даљег тока изборног поступка,
о чему ће бити обавештен у складу са чл. 24 ст. 2 Уредбе.
- Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о
резултату провере компетенције и не позива се да учествује
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка, сходно чл. 26 ст. 4 Уредбе.
- 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.
- Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће документација бити враћена искључиво на писмени захтев учесника.
- Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
- Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Вишег суда у Чачку, на порталу е-управе, на порталу Службе за
управљање кадровима, и интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

НОВИ ПА ЗАР
ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
“ДУГА”

дидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије, да има општу здраствену способност,
препорука Министарства омладине и спорта Републике Србије,
да има организаторске и стручне способности. Приликом избора кандидата, УО ће ценити и следеће услове: искуство, спровођење и праћење Националне политике, Националне стратегије за младе, Стратегије за младе Новог Пазара и акционих
планова и програма у областима који се тичу младих, учествовање и подстицање омладинског организовања и удруживања,
поспешивање учешћа младих у друштвеним процесима, остваривање и заштиту интересе младих. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: оверена копија дипломе или уверење
о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству, пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
копија личне карте, уверење о држављанству, доказ о општој
здраственој способности - лекарско уверење (не старије од 6
месеци), препорука Министарства омладине и спорта, уверење
надлежног органа да кандидат није кривично гоњен, нити да
се се против кандидата води истрага. Напомена: пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији од стране надлежног органа, као и неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар, 36300 Нови
Пазар Митровачка бб., са назнаком ”За јавни конкурс - избор
директора ЈУ Канцеларије за младе. За све додатне информације можете нас контактирати на број телефона 020/312-233.
Управни одбор у року од 15 дана од дана завршетка јавног
конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, са предлогом за избор директора. Директора именује
Скупштина Града Новог Пазара на мандатни период од четири
године.

Трговина и услуге
ПОЛИТИКА АД

36300 Нови Пазар, 37. Санџачке дивизије А/1
Комплекс Језеро, Кула А
тел.020/317-390

11000 Београд, Цетињска 1
тел. 011/3301-801

Директор

на одређено време
5 извршилаца

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
високу стручну спрему из области друштвених наука (дипломске академске студије - мастер или високо образовање на
основним студијама у трајању од 4 године), да има три године
радног искуства на руководећим пословима и у области културе, да има организаторске и стручне способности, да не постоје
законске сметње за избор директора, да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин
Републике Србије, да има општу здравствену способност. Приликом избора кандидата УО ће вредновати и следеће услове:
познавање културних и едукативних програма за децу и младе,
квалитет предложеног програма рада, искуство на реализацији
пројеката, познавање енглеског језика, комуникацијске вештине и друге професионалне компетенције.
ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о радном искуству, оверена
копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
оверена копија радне књижице, копија личне карте, уверење
о држављанству, предлог плана и програма Центра „Дуга“,
уверење надлежног органа да се против кандидата не води
истрага, доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење (не старије од 6 месеци). Напомена: пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији од стране надлежног органа, као и неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Центар за децу
и младе „Дуга“ Нови Пазар, 36300 Нови Пазар, 37. Санџачке
дивизије А/1, са назнаком „За јавни конкурс - избор директора
Центра за децу и младе Нови Пазар”. Управни одбор у року од
15 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата, са предлогом за избор
директора. Директора именује Скупштина Града Новог Пазара
на мандатни период од четири године.

ЈУ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ НОВИ
ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Митровачка бб.
тел. 020/312-233

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора прописани су Законом о јавним службама и чланом 17 Статута Канцеларије за младе Нови Пазар. За директора може бити именовано
лице које поред општих услова предвиђених Законом испуњава и посебне услове: висока стручна спрема, да не постоје
законске сметње за именовање директора, да се против кан-
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Механичар одржавања
Оператер у доради
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; графичке или
машинске струке. Предвиђен пробни рад.

Машиниста у рото штампи
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; графичке струке.
Предвиђен пробни рад.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
“РЕЗЕРВАТ УВАЦ”
31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3
тел. 033/641-98
e-mail: office@uvac.org.rs

Чувар заштићеног подручја
Опис посла: послови контроле и чување свих вредности Специјалног резервата природе “Увац”, у складу са Законом о
заштити природе и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе “Увац”.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду; средња
стручна спрема; једна година радног искуства у струци; здравствена способност за обављање послова чувара заштићеног
подручја; положен возачки испит за возача Б категорије; положен испит за управљање моторним пловилом.

Рибочувар
Опис посла: послови контроле и чување рибарског подручја СРП
“Увац”, у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда и Правилником о унутрашњем реду и чуварској
служби Специјалног резервата природе “Увац”.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о раду; стечено
образовање четвртог степена стручне спреме; здравствена
способност за обављање послова рибочувара; положен возачки испит за возача Б категорије; положен испит за управљање
моторним пловилом.
ОСТАЛО: место рада: Нова Варош. Докази који се прилажу
уз конкурс: молба; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома / сведочанство о стручној спреми; потврда о претходном запослењу (за радно место чувар
заштићеног подручја); уверење МУП-а, полицијске управе, из
казнене евиденције да лице није осуђивано, не старије од 30
дана; уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак, не старије од 30 дана; лекарско уверење, не
старије од 6 месеци; фотокопија возачке дозволе; фотокопија
дозволе / уверења о положеном испиту за управљање моторним пловилом (за оба радна места). Пријаве кандидата се
подносе у писаној форми, лично или на адресу Резерват Увац
д.о.о., у року од 15 дана од дана објављивања конкурса; Пријаве обавезно садрже молбу за пријем у радни однос са прецизно наведеним радним местом за које кандидат конкурише и са
таксативно наведеним прилозима којим кандидат доказује да
испуњава услове за радно место за које конкурише. Ако једно лице конкурише за оба радна места, дужно је да поднесе
посебне пријаве, у одвојеним ковертама. Предвиђен је разговор са кандидатима који испуњавају наведене услове. Предвиђен је пробни рад у трајању од једног месеца. Конкурс је
објављен у листу Националне службе за запошљавање “Послови”, дана 26.01.2022. године, и тече од овог датума.

FORI TEXTILE SER DOO

Крагујевац
e-mail: miljana.pejovic@foritextile.rs

Помоћни радник у штампарији
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме без обзира на
занимање.
ОСТАЛО: Радно место је са повећаним ризиком. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Место рада је Крњача.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар

на одређено време
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије старији од 18 година; да има
најмање III степен шумарске струке; да поседује лиценцу за
обављање послова ловочуварске службе; да има положен
возачки испит за Б категорију; да је без кривичних пријава
пред основним судом. Документација коју је кандидат дужан да
приложи: пријава на конкурс, фотокопија личне карте са очитаним подацима, доказ о поседовању тражене стручне спреме
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценце за обављање послова ловочуварске службе,
фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење од
надлежних судова да се против кандидата не води истрага и да
није подигнута оптужница. Лекарско уверење о способности за
рад кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови“. Ловочувар ће обављати послове и радне
задатке предвиђене Законом и дивљачи и ловству Републике
Србије, Правилником о раду ловочуварске службе и другим
актима удружења.

Помоћник менаџмента за стратешку
комерцијалу
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: VI или VII ниво образовања техничке, економске или
друге струке; пожељно вишегодишње искуство на сличним
пословима у комерцијали (набавка, продаја, логистика); добре
преговарачке вештине; добре организационе способности;
добре комуникацијске вештине; добра компјутерска писменост
(познавање коришћења MS Office алата); активно познавање
енглеског језика; добро познавање комерцијалне области;
спремност за спровођење пословних путева.
Опис посла: учешће у планирању и спровођењу продајне и
набавне политике; припрема комерцијалне документације и
вођење евиденције; посете купцима и добављачима; припрема
понуда за купце, активно праћење активности; истраживање
тржишта набавке, слање упита, праћење и анализа понуда;
иницијатива за производњу узорака, праћење производње и
припрему документације за узорковањем; активно сарађује
са развојним одељењем и другим одељењима (производња,
финансије...); организација сајмова и управљање после сајамским активностима; решавање и анализирање жалби купаца
и добављача (комерцијални аспект); добијање конкурентних
понуда за транспортне услуге; анализа понуда, вођење логистичке евиденције, припрема уговора са кључним логистичким
компанијама; праћење и спровођење прописа и закона из
области ЗТ; имплементација и одржавање елемената система
квалитета у својој области; обављање других послова на захтев
претпостављеног; радни послови се обављају за потребе предузећа ФОРИ Групе, пре свега за повезана предузећа у Србији.
ОСТАЛО: стимулативна зарада; рад у међународној групи компанија са више од 30 година искуства у производњи производа
од метала, пластике и текстила; могућност напредовања. Рад-
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Трговина и услуге / Медицина
но место је у седишту FORI Textile SER d.o.o. у Крагујевцу и по
потреби у седишту матичне компаније у Словенији (Велење).
Рок за подношење пријаве је до 31. јануара 2022. године
поштом на адресу FORI Textile SER d.o.o., Стојана Протића бб,
34000 Крагујевац или на e-mail: miljana.pejovic@foritextile.rs

SZTR “SAMANTA V”
21000 Нови Сад

Цвећар
УСЛОВИ: основна информатичка обука. Јављање кадидата на
телефон: 063/8373-153.

ВИНАРИЈА ДЕСПОТИКА
Влашки До
11420 Смедеревска Паланка
e-mail: milos.nikolic@vinarijadespotika.rs

Технолог производње вина
УСЛОВИ: VI или VII ССС; врста квалификације: струковна или
академска; основно познавање рада на рачунару; приправник
(није услов); радно искуство небитно. Сменски рад. Слање
пријаве за запослење путем имејла.

ВИНАРИЈА ДЕСПОТИКА
Влашки До
11420, Смедеревска Паланка
тел. 064/821-4117
e-mail: novica.maricic@vinarijadespotika.rs

Виноградар

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, VI, VII/1 ССС; врста квалификације: стручна,
струковна, академска; основно познавање рада на рачунару;
возачка дозвола положена Б категорија; радно искуство небитно; приправник (није услов). Теренски рад. Јављање кандидата
на контакт телефон: 064/8214-117.

KATRIN COMPANY DOO
18000 Ниш, Византијски булевар 35

Шивач

5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на машинама: ендларица, рупичарка, оверлог, ибердек, штепарица;
радно искуство: 12 месеци. Заинтересовани кандидати пријаве
треба да пошаљу на имејл адресу: milenam@katrinvk.com или
да се јаве на контакт телефон: 063/113-5913.

“ЕЛЕКТРОРАД” ДОО
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Трговац

у малопродајном објекту
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, трговац; управљање
виљушкарем. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 069/345-5436.

“ЛЕГЕТ АГРЕГАТИ” ДОО
22000 Сремска Митровица
Јарачки пут 10
тел. 022/621-977
e-mail: direkcija@lagregati.rs

Руководилац радне јединице транспорт
Опис посла: издавање налога, припрема и провера документације, активно праћење тока транспорта и решавање застоја,
праћење и познавање законских прописа у свом пословању.
УСЛОВИ: Образовање: ССС, ВШС, ВСС смер: друмски саобраћај; пожељно радно искуство; обавезно знање рада на
рачунару (основни или виши ниво); обавезна возачка дозвола
Б категорије. Доставити: доказ о стеченом образовању, писану молбу и ЦВ, препоруке претходних послодаваца (уколико
их поседује). Рок трајања конкурса 15 дана. Лице за контакт
Милица Мостарлић.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

“SANDWICH & PIZZA LUKOVIĆ”
ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Краља Александра 3
тел. 060/0877-787

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ

Радник у брзој храни

11450 Сопот, Јелице Миловановић 12
тел 011/8239-733

УСЛОВИ: Од I до IV ССС, без обзира на занимање. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Контакт телефон: 060/08-777-87,
особа за контакт: Ненад Луковић. Оглас је отворен до попуне
радног места.

у Служби за здравствену заштиту одраслих
грађана, на одређено време до шест месеци

5 извршилаца

АУТО ЦЕНТАР “LEGEND UE”
ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Наде Матић 3
тел. 063/660-700
e-mail: tehlegendue@gmail.com

Дипломирани правник

на издавању регистрационих налепница,
место рада Ужице, Горјани
УСЛОВИ: VII ССС, дипломирани правник, познавање рада на
рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије. Контакт
са послодавцем: заинтересовани кандидати могу се јавити на
контакт телефон послодавца, доставити своју радну биографију на имејл адресу послодавца, или се јавити лично на интервју у просторије послодавца. Контакт телефон: 063/ 660-700.
Рок за пријављивање на конкурс: 17.02.2022. године.

“PBS LOGISTICS” ДОО УЖИЦЕ
Ужице
Димитрија Туцовића 151, III спрат
тел. 069/673-723
e-mail: aleksandar@logistics.rs

Финансијски администратор
увозно-извозни послови

УСЛОВИ: минимум VI/2 степен економског усмерења, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика- основни
ниво. Контакт са послодавцем: заинтересовани кандидати могу
се јавити на контакт телефон послодавца, доставити своју радну биографију на мејл адресу послодавца, или се јавити лично
у просторије послодавца у времену 08.00-16.00 часова. Рок за
пријављивање на конкурс: 30.01.2022. године.

СТУП “ВРШАЦ” АД ВРШАЦ
26300 Вршац
тел. 069/8696-007
e-mail: branislav.davidov@stup.rs

Возач аутобуса
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација, без обзира на врсту квалификације; поседовање возачке дозволе Д категорије; да кандидат има радно искуство. Рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије послати на горе наведену адресу,
могу се јавити на горе наведени број телефона или се могу јавити
лично на горе наведену адресу. Радна биографија прилаже се
приликом одласка на разговор са послодавцем. Рок за пријављивање је 15 дана од објављивања у публикацији “Послови”.

Контролор на техничком прегледу
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација, без обзира на врсту
квалификације; поседовање возачке дозволе Ц, Д, ЦЕ категорије. Рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије послати на горе наведену адресу, могу се јавити
на горе наведени број телефона или се могу јавити лично на
горе наведену адресу. Радна биографија прилаже се приликом
одласка на разговор са послодавцем. Рок за пријављивање је
15 дана од објављивања у публикацији “Послови”.

“ДОБЕРГАРД” ДОО МИРИЈЕВО
11160 Миријево, Школски трг 5

Физичко-техничко обезбеђење

на одређено време, место рада Вршац
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација без обзира на врсту
квалификације; поседовање лиценце за обављање послова
физичко-техничког обезбеђења ЛФ1 (без оружја) или ЛФ2 (са
оружјем). Рад у сменама. Заинтересовани кандидати се могу
јавити на број телефона 060/2522-793. Рок за пријављивање је
8 дана од објављивања у публикацији “Послови”.

Доктор медицине - изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати следеће посебне услове: високо образовање на интегрисаним студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији следећа документа: диплома о звршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценца Лекарске коморе Србије; доказ (потврда, уверење и др.) о радном
искуству у звању доктора медицине; фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; фотокопија извода из МК
рођених; фотокопија извода из МК венчаних (само ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. 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 Дом здравља Сопот.
Пријаве се подносе лично, или путем поште на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Телефон за контакт: 011/8239-733.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије - изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника и запослених са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком здравственом заштитом, на
одређено време до 30.04.2022. године, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки факултет,
положен стручни испит, лиценца, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију, фотокопију или
очитану личну карту, извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме), диплому о стеченој стручној
спреми, потврду о положеном стручном испиту, лиценцу, извод
из матичне књиге рођених, фотокопију возачке дозволе. Документацију доставити у овереним фотокопијама. Достављена
документација се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је
8 дана од дана објављивања у публикацији “ Послови”. Оглас
ће бити објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се могу доставити лично или слати на горе
наведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
Нови Кнежевац

1. Доктор медицине специјалиста

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију (неуролог - неуропсихијатар),
на одређено време, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе: пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеном медицинском факултету); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из
неурологије или неуропсихијатрије; доказ о радном искуству
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(захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању); копију лиценце и фотокопију личне карте. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести,
повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;
поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује
време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног
здравственог информационог система; организује и спроводи
мере и активности на унапређењу здравствене заштите; идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу
предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба
заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду,
имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; организује прикупљање, унос и статистичку обраду
података релевантних за функционисање регистара; учествује у изради националних програма превенције незаразних
обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја; организује прикупљање података у циљу
праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на
стање здравља становништва; спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог
програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.

2. Доктор медицине специјалиста

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију (психијатар), на одређено
време, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе: пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеном медицинском факултету); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из
психијатрије или неуропсихијатрије; доказ о радном искуству
(захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању); копију лиценце и фотокопију личне карте. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести,
повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје
потребну документацију о резултатима лечења; реализује
специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;
поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно
упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту
одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је
специјализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности
стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује
време и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног
здравственог информационог система; организује и спроводи
мере и активности на унапређењу здравствене заштите; идентификује приоритетне здравствене потребе заједнице у циљу
предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба
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заједнице; врши анализе детерминанти здравља; врши израду,
имплементацију и евалуацију здравствено промотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања; организује прикупљање, унос и статистичку обраду
података релевантних за функционисање регистара; учествује у изради националних програма превенције незаразних
обољења, стручно - методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја; организује прикупљање података у циљу
праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу на
стање здравља становништва; спроводи део програма окупационе терапије у циљу психосоцијалног и рехабилитационог
програма пацијената, тј. антистигма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у свакодневне токове живота и рада.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу: Специјална
болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, 23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.
85, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”, или лично
предати у Правну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА

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 034/505-2 3. 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)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

23320 Чока, Сенћанска 3
тел. 0230/315-766, 471-066

Доктор медицине - изабрани лекар

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, на одређено време, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, захтева се високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање 5 (пет) година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; положен стручни испит;
поседовање лиценце за рад; најмање шест (6) месеци радног
искуства у звању доктора медицине; положен вожачки испит
за Б категорију. Као доказ о испуњености услова уз пријаву
обавезно доставити: кратку биографију, фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању (медицински факултет), оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за
рад, фотокопију возачке дозволе. Опис послова: се одређује
према организацији и систематизацији послова Дома здравља
Чока заведеним под бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. године.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа на званичној интернет страници Националне Службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће бити донета у
року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење
пријава. Кандидати који не буду изабрани не могу да захтевају повраћај конкурсне документације. Кандидати пријаве са
конкурсном документацијом могу доставити лично Кадровској
служби Дома здравља Чока или могу послати поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”. Документација која није предата у временском року од 10 дана од дана
објављивања огласа неће бити узете у разматрање као ни конкурсна документација која је непотпуна.

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

Помоћни радник на нези болесника на
осталим болничким одељењима

(основна школа), на одређено време од 18
месеци због повећаног обима посла, пробни
рад од 3 месеца
3 извршиоца
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. Посебан услов за заснивање радног
односа за послове је: радно искуство у здравственој установи
терцијарног нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
завршене основне школе; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Као доказ о радном искуству кандидати треба да доставе доказ / потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 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

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лабораторијски техничар

(IV степен) за потребе Службе за
лабораторијску дијагностику, 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); краткa биографијa са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом, дозвола за рад - лиценца
коју је издала надлежна комора или решење о упису у комору. 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)”.

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

Возач санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени
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)
и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови:
V/III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, при
заснивању радног односа мора поседовати лекарски налаз који
потврђује рад под отежаним условима са завршеним курсом
по програму одсека за стручно усавршавање. Опис послова:
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Медицина
послови возача санитестског превоза у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у
оригиналу или овереној копији: диплому средње школе (V/III
степен); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена кандидата); доказ о најмање годину дана
радног искуства на пословима из делатности завода; доказ да
се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда) - не старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) - не старије од 6 месеци;
доказе о додатном стручном образовању или оспособљености
(уколико их кандидат поседује); возачка дозвола Б категорије;
кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail
адресом. 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 Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији
Министарства здравља РС, интернет презентацији Завода и
огласној табли Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној
коверти (препоручено) на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос - радно место возач
санитетског превоза“.

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

Дипломирани економиста, за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени
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)
и додатна знања утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Додатна знања:
знање рада на рачунару. Опис послова: послови дипломираног
економисте за финансијско- рачуноводствене послове у складу
са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа
документа у оригиналу или овереној копији: диплому економског факултета (VII/1 степен / 240 ЕСПБ бодова); уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата); уверење републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или други доказ о најмање годину дана радног искуства; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не
старије од 6 месеци; доказе о додатном стручном образовању
или оспособљености (уколико их кандидат поседује); Кратку
биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
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 Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода.Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или
путем поште у затвореној коверти (препоручено) на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос - радно место дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове”.

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

Пројектант информационих система и
програма
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени
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)
и Посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, најмање три године радног
искуства. Опис послова: pослови пројектанта информационих
система и програма у складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или
овереној копији: диплому електротехничког факултета (VII/1
степен); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена кандидата); уверење републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање или други доказ о минимум годину дана радног искуства на наведеним пословима;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије од 6 месеци; доказе о додатном стручном образовању
или оспособљености (уколико их кандидат поседује); кратку
биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
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 Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који
се јаве на оглас, могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затвореној коверти (препоручено) на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос - радно место пројектант информационих
система и програма”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Портир - чувар
УСЛОВИ: стечено средње образовање, IV степен. Као доказ о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком радном и личном биографијом (радно
искуство), контакт телефон, оверену фотокопију дипломе, очитану личну карту, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. 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 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: 020/311-765. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији
радних места у Дому здравља Нови Пазар.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
17520 Бујановац
Бујановачка бања бб.
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима и у
амбуланти, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и лиценца за рад уколико је поседује.

2. Помоћни радник

на нези болесника - III у терапијском блоку,
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа.

3. Домар мајстор одржавања
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинског смера.

4. Помоћни радник

на одржавању јавних и зелених површина,
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидати су обавезни да доставе: ЦВ кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт
телефон; ивод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; оверену фотокопију дипломе - за радно место под бројем
1 и 3; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа или решење о упису у комору (уколико је поседује) - за
радно место под бројем 1; сведочанство о завршеној основној
школи - за радно место под бројем 2 и 4. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаву доставити
у затвореној коверти са назнаком „За оглас” на горе наведену адресу. Кандидати ће бити обавештени о избору у року
који неће бити дужи од 30 дана. Оглас је објављен и на сајту
Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Опис посла за наведена
занимања је садржан у каталогу радних места, са којим ће кандидати бити упознати у виду додатних информација и приликом заснивања радног односа.

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

Оглас објављен 29.12.2021. године, у публикацији “Послови”, поништава се за радна места:
- медицинска сестра - техничар у интензивној нези нивоа 3,
Одсек кардиохируршког интензивног лечења,
- медицинска сестра - техничар на осталим болничким
одељењима, Дневна болница дечје хирургије и
- медицинска сестра - техничар на интензивној нези нивоа 3,
Одељење хируршког интензивног лечења.
У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

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

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

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

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

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

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

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,
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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

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
Опис посла: организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова, отклања застоје, непотпуности и неусаглашености у документацији, анализира и саставља извештаје и предлоге у функцији реализације планова,
учествује у наплати потраживања, учествује у усаглашавању
планско-аналитичке, финансијске и рачуноводствене документације у циљу остваривања хомогеног информатичког система
пословања - прихода и расхода, активно прикупља извештаје
и израђује извештаје, периодичне обрачуне и завршни рачун,
прегледа уговоре и указује на евентуалне пропусте и неповољности по интересе Завода, контролише исправност и ажурност
ликвидатуре улазних и излазних фактура и магацинске документације, контролише усаглашеност требовања са планом
набавки, учествује у припреми интерних аката, програма, уговора и др., и благовремено доставља предлоге за доношење
или измену аката надлежним органима (директору, управном
одбору), благовремено праћење прописа и остале законске регулативе за финансијско пословање, израђује предлог финансијског плана и плана набавки, благовремено и по
потреби учестује у изради измене предлога измене финансијског плана и измене плана набавки, доставља план набавки и
измене плана набавки надлежним органима и учествује у достављању извештаја о реализацији уговора надлежним органима, план набавки, извршење и измене унаси у програм предвиђен за ту намену, контролише израђене финансијске делове
програма и пројеката Завода и правдање истих код надлежних институција, стручна подршка, обука и контрола уношења
података у Централни регистар фактура, Регистар запослених
и података о кретању зарада за Управу за трезор, израда калкулација цена производа и услуга према њиховој структури,
прикупљање планске и аналитичке документације, израђује
статистичке и друге извештаје, израђује пореске пријаве, комуникација са пореским органима и прибављање одговорајућих
потврда од истих, усаглашава потраживања и обавезе са
купцима и добављачима, обезбеђује информатичку програмску подршку раду рачуноводства, контрола свих трансакција
рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и
обавеза и рачуна финансирања, као и управљања државном
имовином, контрола успешности пословања, контрола економичности, ефикасности и наменског коришћења средстава,
контрола чувања средстава и улагања од губитака, од превара, неправилности или корупције, обезбеђивање интегритета
и поузданости информација, рачуна и података, утврђивање
контролних циљева, учествује у изради процедура за финансијско управљање и контролу (ФУК), контролише поштовање
Закона о јавним набавкама, води евиденције о реализованим
финансијским плановима и контролише примену усвојеног
контног плана, праћење спровођења и ефективности корективних радњи.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, економске струке 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,
економски факултет. Додатна знања / испити / радно искуство:
знање рада на рачунару; најмање пет година радног искуства
на финансијским и рачуноводственим пословима.
ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, фотокопија личне
карте или извод очитане личне карте, и копија дипломе. Документа се неће враћати. Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију,
Београд, Требевићка 16, 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.
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ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста интерне медицине
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести;
прати здравствено стање становништва на свом подручју и
осигурава податке за потребе здравствене статистке, утврђује
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово
отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у
заједници, ради у превентивнм саветовалиштима; организује
и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинацијама, мере у
току епидемије и масовних несрећа, мере за рано откривање
болести); обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу
дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати рок лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења; прописује лекове медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању
и упућује на оцену радне способности, спроводи здравствену
заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностикује и
лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницим; планира надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из интерне медицине, VII/2 степен стручне спреме; положен стручни
испит; основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, на сајту
Националне службе за запошљавање, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља “Звездара”, Олге Јовановић 11, II
спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Дом здравља “Звездара”
задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан
од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место. Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља Звездара.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима, на одређено време
на 3 месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Виши радиолошки техничар
у дијагностици

за рад у Служби радиолошке дијагностике
при Заједничким медицинским пословима, на
одређено време на 6 месеци, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена
школа струковних студија, смер за РО техничара, VI/1 или VI/2
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар на
интензивној нези нивоа 2

за рад на Одељењу за хируршку интензивну
негу у Служби 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.
ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које

се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за
које се конкурише искључиво поштом а на горе наведену адресу.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“ДОКТОР ДРАГАН”
18360 Сврљиг, Хаџићева 18

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: доктор стоматологије; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије. Кандидати пријаве треба да пошаљу на имејл адресу:
draganzubar.ord1@gmail.com или да се јаве на контакт телефон:
063/206-789.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Mедицинска сестра – техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: u складу са Законом о раду. Посебни
услови: sтручна спрема/образовање: средње образовање из
области медицине. Додатна знања/испити/радно искуство: IV
степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег
смера, положен стручни испит; лиценца; возачка дозвола
Б категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију
лиценце или решења о упису у комору; оверену фотокопију
возачке дозволе Б 1 категорије и писану изјаву да је кандидат активни возач; биографију са адресом и контакт телефон.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са
назнаком: „Пријава на оглас број 01/22”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 2

Водитељ случаја
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; општа здравствена
способност за заснивање радног односа; високо образовање на
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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 урђивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару; најмање једна година радног искуства на основним стручним пословима у
социјалној заштити, у складу са прописима којима се уређује
област социјалне заштите; завршена обука по акредитованом
програму за водитеља случаја и лиценца за обављање основних стручних послова, у складу са законом којим се уређује
социјална заштита и прописима донетимна основу закона.
ОСТАЛО: уз пријаву као доказ о испуњености услова треба
поднети: уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фото-копију
дипломе о стеченом високом образовању; лекарско уверење о
здравственој способности (не старије од шест месеци); потврду
о радном искуству на основним стручним пословима у социјалној заштити и о завршеној обуци по акредитованом програму
за водитеља случаја; лиценцу за обављање основних стручних послова, у складу са законом којим се уређује социјална
заштита и прописима донетим на основу закона; потврду да
лице није осуђивано (не старија од шест месеци); потврду да
против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага (не старија од шест месеци). Сви поднети докази
морају бити у оргиналу или фотокопије оверене од надлежног
органа. Рок за подношење пријава је 8 дана оддана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се достављају путем поште на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

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

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

Индустрија и грађевинарство
ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА
АС “БРАЋА СТАНКОВИЋ”

Гроцка – Бегаљица
Бориса Кидрича 1
тел. 060/864-0700
e-mail: milijana.damjanovic@asgroup.rs

Радник у производњи
на одређено време
13 извршилаца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

Радник у производњи

(особа са инвалидитетом)
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

Електричар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Возач

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: поседовање картице за дигитални тахограф, лекарско уверење, уверење да кандидат није осуђиван.

ОСТАЛО: кандидати своју радну биографију могу доставити
послодавцу на e-mail: office@markotc.com, могу да се јаве лично
(просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Ковачевића
58А) или могу да се јаве на телефон: 065/84-00-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 17.02.2022. године.

KlausThormaehlen GmbH
ОГРАНАК БЕГРАД - ЧУКАРИЦА
11194 Рушањ, Београдска 32а

Огранку немачке фирме потребни кандидати за позицију
заваривач / помоћник заваривача железничких шина
алуминотермијским поступком на територији Републике
Србије

Заваривач железничких шина
алуминотермијским поступком
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, знање немачког
језика - ниво А2, пожељно поседовање возачке дозволе Ц категорије. Обезбеђено стручно оспособљавање. Пријаве и радне
биографија слати на e-mail адресу: ddi4096@gmail.com

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД
КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: kadrovi@zastava-kovacnica-kg.rs

Електричар

привремено - повремени послови, на 3 месеца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, електро струке; потребно је радно искуство на пословима електричара. Кандидати своју
радну биографију треба да доставе на e- mail: kadrovi@zastavakovacnica-kg.rs, најкасније до 05.02.2022. године.

МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД СЕВОЈНО

“MARKO TRANS CARGO“ DOO

31205 Севојно, Првомајска бб.

Београд
e-mail: office@markotc.com
тел. 065/8694-100, 065/8400-901

Руковалац грађевинском механизацијом

Дипломирани грађевински
инжењер / инжењер хидротехнике
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер дипломирани грађевински инжењер / инжењер хидротехнике; обавезно радно
искуство на изградњи водовода и канализације и пратећих
објеката минимум 24 месеца; возачка дозвола Б категорије

на одређено време до једне године, рад на
терену - градилиште ТЕНТ Обреновац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ссс саобраћајне струке или уверење о стручној
оспособљености, радно искуство: једна година на истим или
сличним пословима. Оглас траје 15 дана од дана оглашавања.
Пријаве слати на горе наведену адресу или на имејл: office@
mppjedinstvo.co.rs

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

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Оглас објављен 19. јануара 2022. године, у публикацији
„Послови” (број 969, стр. 42), поништава се у целости.

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

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

Сарадник у звањe асистент за
ужу научну област Архитектонске
конструкције

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

Грађевински техничар

на одређено време 3 месеца

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 84 Закона 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).

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, грађевински техничар; пожељно радно искуство из струке; возачка дозвола Б категорије; основно познавање рада на рачунару.
Опис послова: води грађевинске дневнике, обрачунске листове, и др. документације; ангажовање механизације и пратеће
опрема; обилазак градилишта; обележавање земљишта за
извођење радова; врши и друге послове по налогу руководиоца; пожељно радно искуство.

Точилац горива

на одређено време 3 месеца

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

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на занимање; потребно радно искуство минимум 12 месеци; возачка
дозвола Б категорије; основно познавање рада на рачунару;
енглески језик - почетни ниво.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Опис послова: праћење законске регулативе из области грађевинарства; води и оптимизује грађевинске послове; врши надзор над градилиштима; врши контролу изведених радова; преузима додељене уговоре и пројектну документацију; израђује
динамички план извођења радова; води грађевинске дневнике, обрачунске листове, и др. документације; врши надзор
над квалитетом и динамиком радова ангажованих коопераната; спроводи процедуру ИМС-а; израда студије, експертизе
и техничке документације; мерење и мониторинг; обавезно
радно искуство, минимум 2 године, и поседовање одговарајуће
лиценце из области хидроградње.

Опис посла: врши пријем робе и контролу залиха по врстама
робе и води евиденцију о истом и о томе обавештава шефа;
врши истакање горива за потребе овлашћених лица у привредном друштву која гориво користе за потребе рада; задужује се
робом и материјално је одговоран за исту; ради и друге послове
по налогу надређеног; дужан је да се придржава мера за безбедност и здравље на раду и противпожарне заштите.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ
Београд

1. Наставник у звању од ванредног
до редовног професора за уметничку
област Драматургија, наставни предмет
Филмска и телевизијска драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани драматург Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области
Драматургије ФДУ или магистар уметности или доктор уметности као и други услови за избор наставника предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним
условима за избор наставника на Универзитету и Минималним
условима за избор наставника ФДУ.

2. Наставник у звању од ванредног до
редовног професора за научну област
Менаџмент и продукција позоришта,
радија и културе, наставни предмети
Основи позоришне продукције,
Позоришна продукција, позоришни
модели, Менаџмент позоришних
фестивала, Позоришна продукција
- савремени позоришни системи,
Менаџмент људских ресурса, Менаџмент
позоришта 1 и 2 (обавезни мастер),
Развој позоришне публике и Менаџмент
људских ресурса (изборни на мастер
студијама - изборни мастер)
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука о драмским уметностима из области
Менаџмент позоришта као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ,
Минималним условима за избор наставника на Универзитету и
Минималним условима за избор наставника ФДУ.

3. Наставник у звању од ванредног до
редовног професора за научну област
Историја и теорија драмских уметности,
медија и културе
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука о драмским уметностима из области
Филмологија као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ и Минималним условима за избор наставника на Универзитету.

4. Наставник у звању доцента за
уметничку област Снимање и дизајн
звука, наставни предмети Снимање
и дизајн звука за радио 1, Снимање
и дизајн звука за радио 2, Снимање
и дизајн звука за радио 3 и Основе
снимања и дизајна звука за радио
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани сниматељ и дизајнер звука Факултет
драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни
уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ или магистар
уметности или доктор уметности као и други услови за избор
наставника предвиђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

5. Наставник у звању доцента за
уметничку област Камера
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски сниматељ
Факултет драмских уметности или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере, Факултет драмских уметности или магистар уметности или доктор уметности као и други услови за избор наставника предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом ФДУ, Минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за избор
наставника ФДУ.

6. Сарадник у звању асистента за
уметничку област Глума наставни
предмет Техника гласа
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани глумац Факултет драмских уметности
или мастер драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме ФДУ; уписане докторске академске студије ФДУ као и други услови за избор сарадника предвиђени Законом о високом
образовању и Статутом ФДУ.
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ОСТАЛО: напомена: учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2. Избор
се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним условима за избор
наставника на Универзитету и Минималним условима за избор
наставника Факултета драмских уметности у Београду. Рок за
пријављивање кандидата на оглас је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Органска хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и
осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета у
Београду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област Општа
и неорганска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и
осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета у
Београду.

фију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, већи број научних радова који
утичу на развој научне мисли у ужој области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно већи број научних радова и саопштења изнетих
на међународним или домаћим научним скуповима, објављен
уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење,
остварене резултате у развоју научно-наставог подмлатка на
факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким
и мастер академским студијама. Завршен фармацеутски или
хемијски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија
и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова;
радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно остварење; извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству не старије од шест
месеци (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на
Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у писаној
форми Архиви факултета, ул. Војводе Степе 450 у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у
смислу Закона о високом образовању и остало) достављају се
искључиво поштом на адресу: Хемијски факултет у Београду,
Студентски трг бр. 12-16, или електронском поштом на адресу
office@chem.bg.ac.rs у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Редовни професор за ужу научну
област Студије менаџмента људских и
социјалних ресурса за наставни предмет
Увод у менаџмент

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: доктор организационих наука или доктор економских
наука; VIII степен стручне спреме.

Редовни професор за ужу научну област
Превентива и безбедност у саобраћају
Асистент за ужу научну област
Терминали у саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Београд, Војводе Степе 305.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Оглас објављен дана 05.01.2022. године у публикацији
“Послови” (број 967-968) поништава се за избор једног редовног професора за ужу научну област Општа
и неорганска хемија. Остали део огласа остаје непромењен.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

са 30% радног времена

Редовни професор за ужу научну област
Политичке науке за наставни предмет
Основи геополитике
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, односно доктор наука - науке безбедности, доктор политичких наука;
VIII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/201741, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др.
закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон);
67/2021-7 и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе,
списак научних радова, као и радове. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету
безбедности, Господара Вучића бр. 50, лично или путем поште,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

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

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

Редовни професор за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са
просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање
3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или моногра-

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). 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.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21), 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. Кандидат треба и: 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад, 6) да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 8) да има
обуку и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријемни формулар кандидат је дужан да достави: 1. оверен препис / оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању за наставника основне школе, педагога или психолога;
2. оверен препис / оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања (уколико га кандидат поседује); 4. оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање осам (8) година рада у области образовања (не старију од 6 месеци); 5. оригинал / оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 6. оригинал / оверену фотокопију уверења
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 7. оригинал
/ оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 8. оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од месеци); 9. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао дужност директора школе и доказ о резултату
стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 10. оригинал / оверену фотокопију лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); 11. пријаву на конкурс,
са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, и планом и програмом рада директора школе. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године
од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 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 попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и потребном документацијом доставља на адресу
школе: ОШ “Веселин Маслеша”, 11010 Београд, Кумодрашка 72,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора
школе” лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 9.00
до 1400 часова преко телефона 011/2471-702.

Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА
11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700

Наставник у звању наставника страног
језика - немачког језика, ужа научна
област Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: Пријава на конкурс, биографија и списак објављених
радова достављају се на имејл: konkurs@mbs.edu.rs Висока
школа модерног бизниса задржава право да тражи додатну
документацију кандидата. О резултатима конкурса биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани да доставе следећа документа: оверене фотокопије диплома (високо образовање, магистратура,
мастер, докторат); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; уверење о држављанству и потврду надлежног органа да кандидат није осуђиван. Обавештења се могу
добити на имејл: konkurs@mbs.edu.rs

ОШ “ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел. 011/7721-131

Наставник разредне наставе
место рада Забрежје

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. поседује одговарајуће образовање: а) за послове наставника разредне наставе - поседује
одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Занимања за
обављање наведених послова утврђена су одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012-18/2021).

Чистачица

место рада Обреновац
УСЛОВИ: да кандидат поседује основно образовање и васпитање односно основну школу.
ОСТАЛО: кандидат треба и: 2. да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни форумулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњени и одштампани пријавни образац - пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства; доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству - достављено уверење о
држављанству не сме бити старије од шест месеци у односу на
дан објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених
(са холограмом, оригинал или оверена фотокопија); за послове наставника разредне наставе - оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом образовању; за послове чистачице оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању или оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; доказ о неосуђиваности (оригинал
или оверена фотокопија) - не старији од шест месеци у односу на дан објављивања конкурса, који кандидат прибавља од
надлежног органа Министарства унутрашњих послова; доказ о
знању српског језика (на којем се остварује образовно-васпитни рад), издат од стране надлежне установе, доставља се ако
кандидат није стекао диплому о одговарајућем образовању на
српском језику односно сведочанство о одговарајућем образовању на српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду.

Кандидат треба да уз одштампани пријавни формулар и наведену документацију, достави и податак о својој адреси и контакт телефону. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Закона, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из чл. 139
Закона, 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 сачињене листе кандидата, сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и
доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Решење о избору кандидата доноси директор школе у року од осам дана од дана достављања
образложене листе. Пријаве треба послати на адресу: ОШ
„Посавски партизани”, 11500 Обреновац, Светог Саве број 2.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, контакт телефон: 011/7721-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11000 Београд, Булевар Ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21); 1) да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога или
психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 (лиценцу) наставника,
педагога или психолога; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обуку и положен
испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати обавезно прилажу:
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци); оверен
препис / оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (не
старију од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (оригинал не
старији од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију уверења
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а за кандидатекоји су претходно обављали дужност директора школе и
доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања; оверен препис / оверену фотокопију
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); радну
биографију и преглед кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм рада директора школе. Доказ о знању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи доставља само кандидат који одговарајуће образовање
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није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност, у
складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној инетрнет страници Министартсва просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља лично или поштом
на адресу: ОШ ”Филип Филиповић”, 11040 Београд, Булевар
ослобођења 317, са назнаком “Конкурс за избор директора
школе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија за
избор директора школе коју образује Школски одбор. Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од 30 дана
од дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбро, врши избор директора и доноси решење о именовању,
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Подаци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник
РС”, бр. 87/18). Ближе информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон: 011/3098-280.
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).

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

Спремачица

на одређено време 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
психичка, физичка и здравствена способност за рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије и знање српског језика. Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе и уверење о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу са наведеним неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горе наведену адресу.

БОР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-242

Домар / мајстор одржавања - ложач
за рад у Доњем Милановцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. Закон,
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање - стечено
средње образовање, односно трећи или четврти ниво квалификација - електротехничке или машинске струке и положен испит за руковаоца парног котла, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у 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 као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба
да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
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стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за руковаоца
парног котла; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (нови образац); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац);
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика
(само за кандидате који нису стекли образовање на српском језику). Лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са деце
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, са назнаком „За конкурс за пријем у радни
однос домар / мајстора одржавања (ложача) ”. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ из испуњености
услова из става 1 тачка 1), 3) и 5) члана 139 Закона саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) члана 139 Закона, прибавља се пре закључења уговора о раду.
За доказе који су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”,
бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење) и уз сагласност
запосленог (образац 1). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уредно попуњен пријавни формулар; доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос
без положеног одговарајућег испита); 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). Комисија обавља разговор са
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, а након резултата психолошке провере НСЗ и доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Спремачица

подручна школа ИО Голубиње и Мосна
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује ниво образовања првог
степена - основно образовање, исуњеност услова у складу са
чланом 139, а у вези са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19 и 6/20), члана 24-29 Закона о раду, општих
услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник 75/14,
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), у
складу са Законом о основном образовању и васпитњу Републике Србије, односно о бразовање стечено у основној школи
у трајању од осам година по пропису који је уређивао ЗОСОВ
(“Сл. гласник РС”, број 55/13, 101/17, 10/19 и 27/18) као и Правилнику о организацији и систематизацији радних места у
школи, број 156/1 од 28.02.2018. године. Кандидат треба да
поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнућа, за кривично дело примања идавања мита.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе - сведочанства о завршеном
основном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање које се тражи по конкурсу; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал
или оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски језик.
Установа прибавља неопходну документацију у поступку одлучивања за заснивање радног односа у складу са чланом 9 ст. 3
и чланом 109 Закона о општем управном поступку, односно по
службеној дужности, а након изјаве кандидата (образац 1). Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве треба послати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 030/590-142.

Национална служба
за запошљавање

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну област
Прерађивачка металургија и метални
материјали
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области металуршког инжењерства.
Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 106, 111, 113
и 114 Статуса Техничког факултета у Бору као и Правилника
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.

Редовни професор за ужу научну област
Рударство и геологија - геолошка група
предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивагњу радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области гео-наука. Остали услови
утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 106, 111, 113 и 114 Статуса Техни чког факултета у Бору као и Правилника о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника
на У ниверзитету у Београду.

Доцент за ужу научну област
Индустријски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факул тету, кандидат треба да испуњава и
следелће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
докторат техничких наука из научне области инжењерског
менаџмента. Остали услови утврђени су одредбом члана 75
Закона о високом образовњу (“Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и члана
106, 113 и 114 Статуса Техничког факултета у Бору као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Университету у Београду.

Асистент за ужу научну област
Аутоматика и рачунарска техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да испуњава и следелће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства,
дилломирани инжењер индустријске информатике или мастер
инжењер електротехнике и рачунарства и уписане докторске
академске студије у области електротехничког и рачунарског
инжењерства, Остали услови утврђени су одредбом члаиа 84
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и члаиа
109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова,
копиране стране научних и стручних радова, диплома о одговарајухој стручној спрсми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању (Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњавању услова конкурса, достављају се на адресу: ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ, 19210 Бор, Војске Југославије 12.
Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОШ “ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105

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

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Законом
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, закључак УС РС
- 22/11, Одлука УС РС - 79/11, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС
и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњавају услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018- други закон и 27/2018 (II), 10/19, 6/20 и 1129/21)
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Наука и образовање
и члана 25. Правилника о организацији и систематизацији
послова Основне школе “Велимир Маркићевић” из Мајданпека, и то: да имају одговарајуће образовање - 4. степен стеченог образовања, односно сведочанство о завршеном средњем
образовању и то гимназија или правно-економског смера; 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); 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 казнене евиденције МУП-а; да имају држављанство
Републике Србије; 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); да имају знање рада на рачунару. Кандидати уз
пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверена
копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); доказ
да кандидат није лице осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона) - не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику; потписану биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
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 се у року од 8 дана упућују 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 децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по
конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене листе.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу органу управљања у року од 8 дана од дана
достављања решења. Орган управљања о жалби одлучује у
року од 15 дана од дана подношења жалбе. 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:
ОШ „Велимир Маркићевић”, 19250 Мајданпек, Светог Саве 39,
са назнаком „За конкурс“.

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и 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.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

192019 Кривељ бб.
тел. 030/473-114

Наставник математике

са 88,89% радног времена, на одређено
време до 31.08.2022. године

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021); 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у Основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016 и 2/2017); 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 мало-

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете),
а потребну документацију заједно са одштампаним прњавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ о испњености услова мз тачке 2, пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије,
треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси
пре Закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија нехе разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ, 19219
Кривељ бб., са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дапа од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на број телефона: 030/473-114.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање професор струковних
студија за ужу стручну област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука
или докторат наука из уже научне области за коју се наставник
бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника струковних студија на Факултету техничких наука у Чачку (Правилник доступан на www.ftn.kg.ac.
rs - Факултет - Акта Факултета). Пријава на конкурс садржи име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања
и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома
о претходно завршеним степенима студија, списак научних и
стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа
о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 - др. закон и 11/21 - аутентично тумачење и
67/21) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Кандидати, један примерак комплетне документације достављају у
електронској форми. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горе наведену адресу. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ГЊИЛАНЕ

Коретиште

Наставник српског језика
Наставник енглеског језика
Наставник биологије

са 62,50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, члан 24 став 1, као и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021), за наставнике; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,

као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и 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. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Докази о испуњености услова
из. овог конкурса под 1) и 3) - 5) саставни су део пријаве за
конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја школи треба да достави и следеће: кратку
биографију; доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверена копија дипломе о стеченом високом образовању;
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно); уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности за кривична дела наведена у условима и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа
(не старије од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија) и
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда / уверење из
надлежног суда не старије од 6 месеци); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта,
контакт телефон), радно место за које кандидат конкурише.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. 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 из става 4 члана 154 у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става
6 члана 154, сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од
осам дана од достављања образложене листе из става 7 члана 154 ЗОСОВ. Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу школском одбору, у року од
осам дана од дана достављања решења из става 8 члана 154
ЗОСОВ. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву
на конкурс са потребном документацијом са назнаком “Конкурс
за радно место ______ (навести радно место за које се конкурише) ” доставити на адресу ОШ „Бора Станковић” село Коретиште - општина Гњилане, улица бб., 38252 Шилово. Телефон
за контакт је 0280/325-702 и 064-9191977, а контакт особа је
Божидар Васић, секретар школе.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 57
тел. 035/568-294
Оглас објављен 05.01.2022. године, у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: наставник предметне наставе - рачуноводство и информатика) због
погрешног назива радног места).

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

Наставник предметне наставе рачунарство и информатика
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/2019) кандидат треба да испуњава следеће услове
прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
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Наука и образовање
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: да је стекао високо образовање 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (2) одељка “услови” мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајуће предмете односно групу предмета. Да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019 и 14/2020) и то: професор информатике, односно
дипломирани информатичар; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за
управљање квалитетом; дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
економист, смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и
квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани
информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;
дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих
технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица из става 1 ове тачке која су стекла академско
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од
стране високошколске установе. Потребан је и пријавни формулар Министарства просвете у складу са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања. Услови
у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21): 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење
о стеченом високом образовању (кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских, односно струковних студија са
основних и са мастер студија); 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фото-копију); 5. уверење из казнене
евиденције МУП-а да нису осуђивани; 6. доказ о знању српског језика (доставља се уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); 7. потврду издату од стране високошколске установе о положених најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање и
најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика (доставља кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена-мастер); 8. лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији”Послови” Националне
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службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе
у затвореној коверти, са назнаком ”За конкурсну комисију”, на
горенаведену адресу. Контакт телефони: 035/568-294, 563-549.

ОШ “13. ОКТОБАР”
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб.
тел. 035/8472-477

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 80% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је да кандидат испуњава и посебне услове: да поседује одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 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 морају испуњавати и посебне
услове за пријем у радни однос, утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: 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 поседују држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидат уз попуњен и одштампан пријавни формулар, са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставља следеће: кратку биографију и податке
о свом професионалном развоју; оверену фотокопију дипломе
одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме;
извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу, са
холограмом – оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству Републике Србије – оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом (не старији од 6 месеци), издаје надлежна
полицијска управа; доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са дацом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. 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). Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом. Достављена документација се не
враћа. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, се доставља у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”
на горе наведену адресу, или лично секретаријату школе радним даним од 9 до 12 часова.

КИКИНДА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ПО АДА
24430 Ада, Мите Радујкова 6
тел. 024/851-131

Васпитач

(2 у васпитној групи на мађарском наставном
језику и 1 у васпитној групи на српском
наставном језику)
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање
и то: високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали висо-

ко образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање. Послове васпитача може да обавља лице које испуњава и услове прописане
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39 Закона о предшколском васпитању и образовању. Послове васпитача може да обавља лице које је стекло
одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад
или је положило испит из језика са методиком, по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидат требе и да:
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, 6) са или без радног искуства на тим пословима.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање;
више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста; или - средње образовање;
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, 6) са или без радног искуства на тим пословима.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: аутобиографију кандидата, уверење о држављанству
- (оригинал или оверен препис), извод из матичне књиге рођених - (оригинал или оверен препис), оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван за дела из члана 139 става 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци - оригинал), уверење надлежног суда да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница односно
да није покренут кривични поступак (не старије од шест месеци
- оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу дужности (не старије од шест месеци - оригинал),
потврду надлежне здравствене организације - оригинал (овај
доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду), доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверен препис),
кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Ако је последњи дан
конкурсног рока за пријем пријаве недеља или дан државног
празника (нерадни дан), рок за пријем пријава помера се на
следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Пријаве са потребном
документацијом предају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, у просторијама установе или се шаљу путем поште на горе наведену адресу, са
назнаком “За конкурс - не отвара се”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уколико је пријава предата
препоручено путем поште, тад се као дан пријема рачуна дан
пријема пошљке од стране поште. Кандидати након утврђивања испуњености услова за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности у складу са законом. Кандидати
ће бити писмено обавештени о дану обављања разговора са
кандидатима, као и о одлуци комисије. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од председника комисије на телефон
024/851-131.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Корепетитор

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чланом 139 и140 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) за заснивање радног односа: 1. да има одговарајући
степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то: дипломирани
музичар - усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар
- чембалиста; академски музичар пијаниста, академски музичар оргуљаш, академски музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус: клавириста, оргуљаш или
чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус;
камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама клавира, оргуља и чембала; 2. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3. да је држављанин Републике
Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
штампају га и исти прилажу са документацијом; биографију;
диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал
или оверену фотокопију; уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење
о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал;
потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју директор именује посебним решењем.
Комисија утврђује испуњеност законских услова кандидата за
пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом станадаризованих поступака. У року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима и сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове за пријем и доставља директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима на даље одлучивање. Директор доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложења комисије. Доказ о испуњености услова
у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично у
секретаријату школе или слати препорученом пошиљком на
адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Телефон за контакт:
0230/442-474 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
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, 13/19, 11/19,

Бесплатна публикација о запошљавању

2/20, 8/20 и 16/20), 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. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министартства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију) не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије или психологије; уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, наставник стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкуса у публикацији НСЗ “Послови”. Пријаве
доставити на горе наведену адресу или предати лично школи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
034/6841-402.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за научну
област Медицинске науке, ужа научна
област Фармацеутска анализа
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад.
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став
4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних
органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони,
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),
Закона о науци и истраживањима (“Сл. гласник РС” бр. 49/19),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: На конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује ниво образовања; потврду надлежног органа да
кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи; потврду да је студент докторских
студија (за асистента и за сараднике у настави); списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за научну област
Психолошке науке, ужа научна област
Когнитивна психологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани психолог, доктор медицинских наука,
високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године), односно стечен
назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Наставник у звању доцента за научну
област Медицинске науке, ужа научна
област Методологија антропометрије
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани професор физичког васпитања и спорта, доктор медицинских наука, високо образовање стечено на
студијама трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године.
ОСТАЛО: Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа. Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. Закон,
11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На
конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене
фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво
образовања; потврду надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање наставника на Универзитету у Крагујевцу које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https://www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних одредбама Правилника о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у
електронској форми (на компакт диску - ЦД). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звање доцент, за научну
област Машинско инжењерство, за ужу
научну област Моторна возила и мотори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона
о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним степенима студија у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или
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Наука и образовање
очитану личну карту; биографију; доказ о педагошком искуству
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат
има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства; списак стручних и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или овереној
копији; друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир.Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску - ЦД-у у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: https://www.kg.ac.rs/dokumenti.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић
бр. 6 са назнаком радног места, научне области и уже научне
области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредни професор
или редовни професор, за научну област
Машинско инжењерство за ужу научну
област Моторна возила и мотори
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона
о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним степенима студија у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или
очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат
има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или овереној
копији, друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску - ЦД-у у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић
бр. 6 са назнаком радног места, научне области и уже научне
области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке број 18
тел. 036/611-379

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге дете, а најкасније до
19.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019), Правилником о организацији и
систематизацији радних места и то: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 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
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родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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,
да има: 1. образовање у складу са одредбама члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019) ), а у погледу врсте
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019); 2. у складу
са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,
10/2019, 6/2020), обавезно образовање из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких, и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
тражено образовање из става 1 овог члана закона. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће
доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому или
уверење о врсти и степену стручне спреме, извод из казнене
евиденицје (КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, потврду високошколске установе
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких, и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Докази који су приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
подношење пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од дана
оглашавања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе или путем поште на адресу
школе. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

КРУШЕВАЦ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
“ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 11
тел. 069/8950-015

Магационер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду, кандидати требају да се испуне и услове прописани чланом 62 Закона о ученичком и студентском стандарду (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2010,
55/2013, 27/2018 - др. закон и 10/2019), као и услове из члана
37 Правилника о организацији и систематизацији послова и
задатака Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић Лимар”.
Услови из члана 37 Правилника: IV степен стручности; познавање рада на рачунару. Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има средњу стручну спрему; 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 шест
месеци и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије.
Кандидати подносе следећу документацију: кратку биографију
- ЦВ; оверену фотокопију дипломе / уверења о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (датум издавања не старији од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6
месеци). Документација се доставља у овереним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Пријаве се подносе лично

или путем препоручене поште на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Коначну
одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће
у законском року вршилац дужности директора Дома ученика
средњих школа „Пане Ђукић Лимар”.

ОШ “ВЛАДИСЛАВ САВИЋ - ЈАН”
37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3
тел. 037/886-155

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања и то: 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 - др. закон, 27/18 - др. закон, 10/2019,
6/20 и 129/21), 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...4/2021),
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 послова у ОШ „Владислав Савић - Јан” Паруновац. 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против 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. Испуњеност наведених услова кандидати доказују
достављањем одговарајуће документације. Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да приложе: оргинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оргинал или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу - уколико има положен испит за лиценцу;
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне службе Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (на новом образцу); оригинал или
оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (не старије
од 6 месеци). Овај доказ доставља изабрани кандидата пре
закључења уговора о раду; пријаву на конкурс са попуњеним
и одштампаним пријавним формуларом на обрасцу Министарства просвете, науке и тех. развоја РС са радном биографијом
која ће обавезно садржати контакт телефон и адресу електронске поште. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова и кандидате упућује на
претходну психолошку проверу способности коју врши надлежна служба за запошљавање о чијем термину ће кандидати бити
обавештени путем електронске поште коју доставе у пријави
на конкурс.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Одштампан и потписан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор наставника физичког и
здравственог васпитања и свом потребном документацијом
достављају искључиво препорученом поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као ни пријаве
које садрже фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа.
Додатне информације о конкурсу могу се добити од директора
школе, путем електронске поште: osjan@ptt.rs
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Наука и образовање

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

Васпитач

у групи деце од 3 године до поласка у школу
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду кандидати треба да испуњавају и
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 141 Закона о основама система образовања и васпитања
и члан 39 Закона о предшколском образовању и васпитању,
односно више или високо образовање за васпитача у предшколској установи; 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 кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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 васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 Закона о раду кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 141
Закона о основама система образовања и васпитања и члан
39 Закона о предшколском образовању и васпитању, односно
средње образовање - IV степен, медицинска сестра - васпитач; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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 на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 Закона о раду кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. да имају одговарајуће образовање према Правилнику о организацији и систематизацији послова Установе,
наведени посао може обављати лице које има основно образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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 на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Пријавни формулар за учешће на конкурсу преузима
се са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са документацијом се доставља непосредно, у затвореној коверти, или поштом на горе наведену
адсресу. Докази о испуњености услова по 1, 3, 4 и 5 доставља
се приликом конкурисања и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 2 достављају кандидати изабрани за пријем
у радни однос приликом закључења уговора о раду. Као доказ
о испуњености услова кандидат доставља: оверену фотокопију јавне исправе о стеченом образовању; уверење 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 дискримина-
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торно понашање; уверење о држављанству; краћи ЦВ кандидата; доказ да кандидат зна српски језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад у Установи је фотокопија јавне исправе о одговарајућем образовању. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

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

Наставник физике

са 60% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима школе у Злегињу, Лаћиследу и
Доброљупцима

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, за рад
у ОШ “Иво Лола Рибар” у Александровцу
и у издвојеним одељењима у Злегињу и
Лаћиследу
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, које је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених не старије оид 6 месеци); оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (уверење из суда
да лице није правоснажном пресудом осуђено и уверење из
МУП-а да против лица није покренут кривични поступак - за
оба уверења важи да нсу старија од 6 месеци). Пријаве треба
послати на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
037/3552-353.

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова и сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање
из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кандидати достављају и радну биографију; диплому о стеченом образовању
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит испит за лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; извод
из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу
или овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама школе ОШ „Васа
Пелагић” у Лесковцу, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на горе наведену адресу или непосредно предати, радним данима од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 016/3436-280.

ОШ “КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Норвежанска 36
тел. 016/3100-100

ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”

Секретар школе

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

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20), стечено
на студијима другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у
складу са Законом о високом образовању, односно образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање,
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. да има држављанство
Републике Србије; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 6/20 и
129/2021) и то ако: има образовање из области правних наука
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021); има
психичку, физичку и здравствену способности за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; - зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи докази о испуњености услова конкурса:1. оригинал или оверена
фотокопија дипломе, или уверења о дипломирању ако није
издата диплома; 2. оригинал уверења о неосуђиваности из
МУП-а надлежне Полицијске управе (не старије од 6 месеци;
3. уверење о држављанству оригинал ии оверена копија) не
старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом или оверена копија); 5. доказ да кандидатизнају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); 6. радна биографија ЦВ (необавезно). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
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Наука и образовање
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије а потребну документацију, заједно са одштампаним
и попуњеним пријавним формуларом доставља школи лично
или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком “За
конкурс за секретара” у року од 8 дана од дана објављивања.
Конкурс спроводи конкурсна комисија. 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 применом
стандардизованих поступака. О датуму и времену психолошке
процене кандидати биће обавештени на бројеве телефона које
наводе у својим пријавама. 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 је и где извршена. Решење о избору кандидата по
објављеном конкурсу у листу “Послови” донеће се у складу са
законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе од 10-13 часова на телефона 016/3100-100.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) високо образовање на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године); кандидат из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; да поседује
лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за наставника основне школе, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора; да има најмање
осам година радног стажа у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; 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; има држављанство Републике
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 закона, за директора основне школе може да буде
изабран и наставник са одговарајућим образовањем из члана
140 став 3 закона, за наставника основне школе, најмање десет
година радног стажа у области образовања и васпитања, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценца; оригинал или фотокопију уверења о положеном испиту за директора (обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора
школе, пријава без овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора); потврда о радном искуству; лекарско уверење којим се доказује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије са којим
се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци); уверење издато од стране надлежног основног суда, којим кандидат доказује да против њега није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању прит-
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вора (не старије од 6 месеци); уверење / потврда из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (нови образац
у оригиналу или овереној фотокопији); доказ о знању српског
језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе; биографске податке са прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе. Директору школе мирује радни однос за време трајања два мандата
и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве на конкурс, са правно ваљаним доказима о
испуњености услова доставити лично или путем поште, на горе
наведену адресу, са назнаком ”Конкурсној комисији за избор
директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, преко телефона број: 016/3426-057.

НИШ
“WUNDERKIND” DOO
18000 Ниш, Толстојева 44

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: струковни васпитач; медицинска сестра - васпитач;
потребно радно искуство на поменутим пословима; познавање
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на
мејл адресу: вртиц@wундеркинд.рс или се јављају на контакт
телефоне: 060/6029-890 и 064/2447-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18226 Алексиначки Рудник
Трг рудара бб.

Директор

на мандатни период од 4 године

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ “
Турековац
тел. 016/796-672

Оглас објављен 19.01.2022. године, у публикацији „Послови“ (број 969), поништава се у целости.

ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ”
Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат - савладана обука
за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ о стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о
неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) се прибавља у поступку одлучивања
пре закључивања уговора о раду. Одлуку о избору кандидата
конкурсна комисија ће донети у року од 8 дана од истека рока
за подношење пријава за конкурс.

ЛОЗНИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “КАДИЊАЧА”

15300 Лозница, Генера Јуришића 1
015/878-740
Оглас објављен 19.01.2022. године, у публикацији
„Послови” (број 969), мења се у делу назива радног
места тако што уместо: наставник немачког језика на
одређено време са 100% норме треба да стоји:
наставник немачког језика на неодређено време
и уместо: наставник биологије на одређено време за 80%
норме треба да стоји:
наставник биологије на неодређено време за 80% норме
Остали делови огласа остају непромењени.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18, 6/20, 129/21) и то: да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за 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,
за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или
психолога. Лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; 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, односно
да изабрани кандидат у законском року положи испит у складу
са Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 63/18); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности или других добара заштићених
мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да се не води кривични поступак - да није
покренута истрага; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис / фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника
или стручног сарадника; лекарско уверење за поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); потврду да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за
рад директора школе, односно уверење о положеном испиту за
директора школе, уколико га поседује (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених-искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); уверење надлежне службе МУП-а о неосуђиваности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) да
кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
за кандидата који је претходно обављао дужност директора
установе); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим

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

Наука и образовање
способностима (необавезно). Пријаве слати на адресу: Основна школа,, Јован Јовановић Змај”, 18226 Алексиначки Рудник,
Трг рудара бб., са назнаком „Конкурсној комисији за избор
директора”. Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на
интервју од стране конкурсне комисије, а по завршетку рока
за пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће
бити обавештени о избору директора и његовом именовању од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе на телефон: 018/882-033.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

Оглас објављен 08.12.2021. године у публикацији “Послови”, поништава се за радно место: професор физичког
васпитања са 60% радног времена на одређено време
ради замене директора у првом мандату, до 31.08.2022.
године. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена на одређено време
ради замене директора у првом мандату, до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: даима одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и 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. На радно место професора физичког
васпитања може конкурисати: 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). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; држављанство (важност 6 масеци); извод из
матичне књиге рођених (важност 6 месеци); уверење да кандидат није под истрагом; уверење да кандидат није осуђиван;
лекарско уверење. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Контакт
телефон: 018/ 4265-100.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14
У тексту конкурса Машинског факултета у Нишу
објављеног у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови” број 969 од 19.01.2022. године, на страни 64 - други конкурс Факултета објављен у
другом и трећем реду, за заснивање радног односа на
неодређено време, са пуним радним временом, уместо
речи: „Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији за термотехнику и хидротехнику (један извршилац) ”
замењују се речима: „Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији за машинску обраду и машинске
материјале (један извршилац) ”; као и уместо речи: „са назнаком „Пријава на конкурс за радно место Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији за термотехнику
и хидротехнику”, замењују се речима: „са назнаком „Пријава на конкурс за радно место Самостални стручно-технички
сарадник за рад у лабораторији за машинску обраду и машинске материјале”. Рок за пријављивање на конкурс за послове
Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторији
за машинску обраду и машинске материјале (један извршилац)
Машинског факултета у Нишу је 15 дана од дана објављивања
ове исправке конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар
36305 Дежева
тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник технике и технологије

са 80% радног времена, на одређено време
(најдуже до 01.05.2022. године), за рад у
матичној школи у Дежеви, и ИО у Шароњу

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, на одређено време
(најдуже до 01.05.2022. године), за рад у
матичној школи у Дежеви, и ИО у Постењу и
Шароњу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и
6/2020 и 129/2021) и да има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал
или оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама ситема образовања и
васпитања, доказ о испуњености услова из члана 139 став 1
тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе,
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са потребном
документацијом слати на горе наведену адресу школе.

НОВИ СА Д
ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

21000 Нови Сад
Петроварадин, Прерадовићева 6

Спремачица
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: је стекло одговарајуће образовање
(завршена најмање основна школа); 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 је држављанин
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује

образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, са
кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности уврење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду). Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Напомена: Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне
и неблаговремене пријаве без потребне документације, као и
фотокопије докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријавни формулар са документацијом доставити лично
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс
- спремачица”. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на телефон 021/6433-201.

Наставник предметне наставе из
предмета техника и технологија

са 30% радног времена, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у
школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови у погледу
образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и
7 и члан 142 Закона) наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 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
и 11/2019 - у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је: професор техничког образовања, професор
технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор
машинства, професор електротехнике, професор техничког
образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор
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политехничког образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор основа технике
и производње, професор политехнике, професор технике и
медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и информатике,
мастер професор информатике и технике, професор основа
технике и информатике. Наставу из предмета одређених у
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила
двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.У складу са чланом 141 став 7 послове наставника и стручног
сарадника, може да обавља лице које је стекло основно
средње, више или високо образовање на српском језику (на
коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (за наставника предметне наставе и стручне
сараднике). Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог
живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142
став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање “Послови”. Потребна документација: oригинал,
или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); kандидат 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; oригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса на
огласној табли Националне службе за запошљавање; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему
војног школства и образовања стеченог у иностранству: I Када
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је образовање
стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра.
Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс техника и технологија”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или на телефон
021/6433-201.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21208 Сремска Каменица, Школска 3

Директор

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

на мандатни период од 4 године

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. зак., 10/19, 6/20), за наставнике те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога, односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 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 студијима 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 (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одгова рајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одоварајуће
образовање из члана 140 став 3, ЗОСОВ, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен стручни испит за директора школе и
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да има најмање осам година рада у одговарајућој
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да против
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична
дела да има дозволу за рад наставника / стручног сарадника
(лиценцу), обуку и положен испит за директора, држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

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

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

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

Психолог
Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати (за сва радна места) треба да испуњавају
следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да су држављани 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; да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ - диплома о завршеној
школи, односно студијама на српском језику). За радно место
наставник разредне наставе, наставник разредне наставе у
продуженом боравку и психолог: да кандиати имају одговарајуће образовање према члану 2 став 1 и члану 5, односно
члану 6 тачка 2 став 1 и 2 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
члану 139-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/17, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21);
поред одговарајућег образовања кандидат мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европском системом преноса бодова. Додатни услов за радно место психолога: лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
За кандидата са положеним стручним испитом или лиценцом
за наставника сматра се да има наведено образовање. За радно место чистачице: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интерент страници Министартва просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми; потврду високошколске установе да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европском системом преноса
бодова, односно потврду високошколске установе да кандидат
поседује најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (само мастер психолог или дипломирани мастер - за радно место психолога) или оверена копија уверења о стручном
испиту или положеној лиценци за наставника - само за радна
места наставника и психолога; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; извод из казнене евиденције (уверење Министартва
унутрашњих послова) Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима предаје изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком “За
конкурс”.
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи вања
конкурса. Уз пријаву (образац на сајту Министарства), кандидати треба да приложе: преглед кретања у служби, радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе), потврду да има најмање
осам година година рада у установи образовања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење / потврду из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова 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 / потврду из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење /
потврду из надлежног 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 подоношења
оптужног предлога за наведена кривична дела (све потврде
прибавити по објављивању конкурса), уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци. Кандидат за
директора, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника, уколико је вршен појединачни
надзор). Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а уколико га има у досијеу доставља уз пријаву,
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Наука и образовање
ако није старији од 6 месеци. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, на
којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Напомена:
копија документације која се доставља уз пријаву мора бити
оверена од стране нотара. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, лично или послати
поштом, са назнаком “Конкурс за директора”, на горе наведену
адресу. За све информације можете позвати секретаријат школе, на број телефона 021/2068-014.

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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 8/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон 6/2020 и 129/2021): 1) да има IV степен средње
стручне спреме, 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да има знање српског језика.

21000 Нови Сад, Његошева 22

Оглас објављен 29.12.2021. године, у публикацији
„Послови” (број 966, страна 41), пониптава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област
Информационо-комуникациони
системи 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.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса); краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије диплома
и додатака дипломама са свих нивоима студија, за дипломе
стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или
очитану личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 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; 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; 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; попуњен електронски образац: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. на сајту
Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-izboru-zvanje Кандидат исти треба да пошаље ne 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

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног ангаживања

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратка биографија са контакт телефоном и имејл адресом; препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; траженог степена и
врсте образовања, односно уверења - ако диплома није издата; доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне
књиге рођених са холограмом; оригинал или оверена фотокопија; оверена фотокопија доказа о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Гимназија “Исидора Секулић”, Нови Сад, Владике Платона 2, са
назнаком “За конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон бр. 063/1051-190.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203, тел./факс: 013/2753-802
e-mail: skolamramorak@gmail.com

Наставник математике

са 88,88% норме (36 сати радног времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 75/2014) кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140,
141 став 7 и 142 Закона и то: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, бр.
2/2017), да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирња или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са европским системом преноса бодова; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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. Напред наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тач. 1, 3,
4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 2 при-

бавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат
подноси: оверену фотокопију дипломе (ако је завршио студије
по прописима који су уређивали високо образовање почев од
10.09.2005. године, доставља и диплому за студије I и II степена); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова; уверење да против кандидата није
покренут кривични поступак и није покренута истрага- доказ
се прибавља у надлежном суду и тужилаштву; извод из казнене евиденције (прибавља се у полицијској управи према месту
рођења а лица рођена у иностранству према месту пребивалишта); уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених са холограмом; доказ да је стекао образовање на српском језику (диплома или сведочанство издато на српском језику
сматра се доказом о знању српског језика). Кандидат за наставника који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит одн. испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова - мора се доставити одговарајући доказ. Уколико кандидат за наставника нема образовање описано у тачки 8 обавезан је да га стекне у року од
највише 2 године од дана ступања у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу ужи избор биће упућени код
надлежне НСЗ на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Након достављања психолошке
процене, кокурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и након тога
донети решење о избору кандидата. Конкурс ће бити отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс ће истовремено бити објављен и на огласној табли школе.
Пријавни формулар за радно место доступан је на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве на прописаном обрасцу са
потребном документацијом доставити на горе наведену адресу,
са назнаком” За конкурс за радно место наставника математике
- не отварати”. На полеђини коверте исписати: име и презиме,
адресу пошиљаоца и контакт телефон. Ближе информације не
тел. 013/2753-203 или имејл: sekretarmramorak@gmail.com

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 75/2014) кандидат треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона и
то: 1. да кандидат има IV или III степен стручне спреме машинског, техничког и осталих сродних смерова и занимања као што
су: електротехничар, руковалац парних котлова, машински
техничар, бравар, алатничар, механичар, столар, водоинсталатер, металостругар и сл.Радно искуство није неопоходно али
ће комисија дати предност кандидату који има радно искуство
на истим или сличним пословима и поседује неки од потребних сертификата; 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. Напред наведени услови
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе; извод из казнене евиденције
(прибавља се у полицијској управи према месту рођења а лица
рођена у иностранству према месту пребивалишта); уверење
од надлежног суда и тужилаштва да против лица није покренута истрага нити да је покренут кривични поступак; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом; доказ да је стекао образовање на српском језику, диплома
или сведочанство издато на српском језику сматра се доказом
о знању српског језика. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу ужи избор биће упућени код
надлежне НСЗ на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Након достављања психолошке
процене, кокурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос и након
тога донети решење о избору кандидата. Изабрани кандидат
је обавезан да у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.
гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - други
закон) и потребама радног места, након ступања на рад заврши
обуку из противпожарне заштите и стекне сертификат за руковаоца парним котловима. Трошкове обуке и стицања потребних сертификата сноси изабрани кандидат. Конкурс ће бити
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отворен 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Конкурс ће истовремено бити објављен и на огласној табли школе.Пријавни формулар за радна места доступан је
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве на прописаном обрасцу
са потребном документацијом доставити на горе наведену
адресу, са назнаком” За конкурс за радно место домар - мајстор
одржавања - не отварати”. На полеђини коверте исписти: име и
презиме, адресу пошиљаоца и контакт телефон. Ближе информације не тел. 013/2753-203 или имејл: sekretarmramorak@
gmail.com.

ПИРОТ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

1. Наставник социологије
са 51,43% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чланова
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС-Просветни гласник РС”, 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), 1) дипломирани социолог- односно професор социологије; (2) професор социологије и филозофије; (3) професор филозофије и
социологије; (4) мастер социолог; лице из тачке 4 овог члана
које је стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије социологије.

2. Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чланова
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС-Просветни гласник РС”, 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), 1)
професор физике; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани
астрофизичар; (4) дипломирани професор физике-мастер; (5)
дипломирани физичар - мастер; (6) мастер физичар; (7) мастер професор физике. Лице из тачке 6 и 7 овог члана које је
стекло академско звање мастер, мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.

3. Наставник електро групе предмета
са 58,70% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чланова
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник
РС - Просветни гласник” број. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017,
4/2018, 13/2018, 2/2020 и 1/2021), дипломирани инжењер
електротехнике; дипломирани електротехнички инжењер;
дипломирани инжењер електронике; професор електротехнике; дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике
и рачунарства.

4. Наставник машинске групе предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чланова 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр, 9/2019 и 2/2020)
као и (1) дипломирани машински инжењер; (2) дипломирани инжењер машинства; (3) професор машинства; (5) мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинског инжењерства.

5. Техничар одржавања информационог
система
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лЛице треба да има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању у складу са чл. 24 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Техничкој школи.
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ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Сви кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 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: да имају одговарајуће образовање;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике
Србије; да знају српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад (доказ о томе достављају само кандидати који
нису школовање завршили на српском језику. За радна места
од 1-4: да имају одговарајуће високо образовање предвиђено
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020
и 129/2021); 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (2) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (3) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; ово лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 4) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
У складу са чланом 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 шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Ово образовање је наставник дужан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. За радно место 5:
завршена средња школа у четворогодишњем трајању у складу
са чл. 24 Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Техничкој школи. Кандидати попуњавају формулар за
пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампани пријавни формулар заједно са потребном документацијом
достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама првог степена. Лице које је стекло академско звање
мастер, мора имати претходно завршене основне академске
студије на истом студијско, програму на коме је стекло основно
звање на основним академским студијама и мора приложити и
диплому о основним академским студијама и мастеру. За радно
место под бројем 5 оверену фото копију дипломе о стеченом
образовању о завршеном средњем образовању. Оригинал или
оверену копију уверења или потврду о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци), попуњен пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 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 основном, 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
испуњавају услове из члана 139 Закона, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном
документацијом се подносе лично или се шаљу на адресу: Техничка школа, 18300 Пирот, Таковска 22, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Додатне информације се могу добити на телефон 010/311-269 или
телефон 063/7162-979. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

1. Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, са 44,13% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чланова
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС-Просветни гласник РС”, 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): 1. професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 2. професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности; 3. професор енглеског језика
и књижевности и немачког језика и књижевности; 4. дипломирани филолог англиста; 5. дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; 6. мастер филолог (студијски програм
Англистика; студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност); 7. мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); 8. мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески
језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика;
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.;

2. Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 93,86% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чланова
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС-Просветни гласник РС”, 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): (1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани педагог физичке
културе; (3) 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 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).

3. Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр. 9/2019 и 2/2020) као и
1. дипломирани машински инжењер; 2. дипломирани инжењер
машинства; 3. професор машинства; 4. мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинског инжењерства.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Сви кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чл. 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 да имају одговарајуће образовање; 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(2) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (3) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; ово
лице мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 4) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са чланом
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 бодо-
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Наука и образовање
ва, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова. Ово образовање
је наставник дужан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да знају српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад (доказ о томе достављају само кандидати
који нису школовање завршили на српском језику. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати достављају следећу документацију: попуњен пријавни
формулар преузет на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, оверену
фото копију дипломе о стеченом образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена, оригинал или оверену фотокопију уверења или
потврде о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа; ригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о
стеченом основном, 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. 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). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове, у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати су
дужни да у пријави наведу контакт телефон или емаил адресе,
како би били обавештени о поступку провере психофизичких
способности. По пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима
са листе обавити разговор у просторијама Техничке школе у
Пироту, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона или емаил
адресе које су навели у својим пријавама. 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
на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Додатне информације се могу
добити на телефон школе 010/311-269.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска 2

1. Наставник математике
2. Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену

Бесплатна публикација о запошљавању

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; Кандидат за радно место домар / мајстор одржавања, мора да поседује 2, 3, 4 или 5 степен стручне
спреме, машинске струке, браварске, столарске, електричарске
и водоинсталатерске струке, положен стручни испит за рад са
судовима под притиском (за послове руковања постројењем у
котларници). Услови из става 2 тачке 2 доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о
испуњености услова из тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Пријаве
и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: својеручно потписана пријава
са биографијом и списком, приложене документације; попуњен
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи (лица са звањем мастер достављају и диплому и додатак дипломи основних академских
студија); кандидат за радно место домар / мајстор одржавања
доставља сведочанство, односно диплому о завршеном образовању; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена
фотокопија уверења о неосуђиваности из МУП-а (издато након
расписивања конкурса); потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из страног језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику).
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на контакт адресе које су навели у
својим пријавама. Пријаве слати на горенаведену адресу, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”
12206 Брадарац, Светосавска бб.

Наставник математике
за 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 17/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон,
6/2020), односно: да имају одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основним школама - наставник математике; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије и
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати треба да приложе: потписану биографију, доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену
фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату, оригинал / оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Уз пријаву кандидат
доставља оригинале или оверене фотокопије докумената, не
старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона 012/261-231.
Пријаве се подносе на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радном месту наставника математике”. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија, коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи

избор биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду, достављња уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 17/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон,
6/2020), односно: да имају одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основним школама - наставник математике; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије и
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати треба да приложе: потписану биографију, доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену
фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату, оригинал / оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Уз пријаву кандидат
доставља оригинале или оверене фотокопије докумената, не
старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона 012/261-231.
Пријаве се подносе на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радном месту наставника математике”. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија, коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду, достављња уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

Наставник техника и технологија
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
17/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020),
односно: да имају одговарајуће образовање (у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама - наставник
технике и технологије; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије и знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар, који се
преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба да приложе: потписану биографију, доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико
је додатак издат кандидату, оригинал / оверену фотокопију
уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика). Уз
пријаву кандидат доставља оригинале или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона 012/261-231. Пријаве се подносе на горе наведену адресу,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос на радном месту наставника технике и технологије”. Кон-
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курс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија,
коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, достављња
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима.

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 17/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон,
6/2020), односно: да имају одговарајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама
- стручни сарадник - психолог; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије и знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар,
који се преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба да приложе:
потписану биографију, доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења о
држављанству), оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату, оригинал / оверену
фотокопију уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Уз пријаву кандидат доставља оригинале или оверене
фотокопије докумената, не старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број
телефона 012/261-231. Пријаве се подносе на горе наведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос на радном месту стручног сарадника - психолога“.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија,
коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду, достављња
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима.

Наставник хемије

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
17/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020),
односно: да имају одговарајуће образовање (у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама - наставник
хемије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријавни формулар, који се преузима на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс
треба да приложе: потписану биографију, доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству), оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију
додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату, оригинал / оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на језику на коме
се изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика). Уз пријаву кандидат доставља оригинале или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона 012/261-231. Пријаве се подносе
на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком
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„Конкурс за пријем у радни однос на радном месту наставника
хемије”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија, коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду,
достављња уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач

на реализацији припремно предшколског
програма, 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.
ОСТАЛО: 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 горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” и преко
телефона 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ

одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, и да има најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; 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
на коме се остварује васпитно-образовни рад, да има лиценцу, односно дозволу за рад, да има обуку и положен испит за
директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о радном стажу у установи на
пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење односно извод из казнене евиденције да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење основног
и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити
је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични
поступак (оригинал или оверена фотокопија), уверење привредног суда да нису осуђивани правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности, уверење или
потврда да није утврђено дискриминаторно понашање (издаје
Повереник за заштиту равноправности), радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о
међусобним правима и обавезама. Доказ о познавању језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора бити
оверен у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и
преписа (“Сл. гл. РС” број 22/2015). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве доставити
на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у Правној служби, односно код секретара установе ПУ “Маслачак”, на телефон 020/741-284.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАСЛАЧАК“

ОСНОВНА ШКОЛА
”НИКОЛА ТЕСЛА”

36310 Сјеница, Нова бб.

11316 Голобок
Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122 ст. 3
и 4, чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање за васпитача
или стручног сарадника стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет
односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, и да има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања или
образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и да има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања или васпитач са стеченим

Стручни сарадник психолог

за 20 сати недељно (50% радног времена)
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гл. РС“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20
и 129/2021). Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
за послове психолога школе; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
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Наука и образовање
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 (уколико је образовање
завршено на страном језику).
ОСТАЛО: кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; адресу и број телефона; уверење о држављанству РС;
уверење о неосуђиваности (извод из казанене евиденције);
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 30
ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених; потврду Повереника за заштиту равноправности да није учинио дискриминаторно понашање; лекарско уверење пре закључивања
уговора о раду. Наведена документа не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа (верне оригиналу). Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс
се могу слати поштом на адресу школе или лично предати у
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор. 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 на конкурс 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 – Филијала Смедерево. 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 поменуте листе, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе коју је сачинила комисија. Лице за контакт и све додатне информације је секретарка школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари
Смедеревска Паланка
тел. 026/4392-100

Стручни сарадник психолог

за 20 сати недељно (50% радног времена)
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гл. РС“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) и члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20
и 129/2021). Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
за послове психолога школе; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик (уколико је образовање
завршено на страном језику).
ОСТАЛО: кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; адресу и број телефона; уверење о држављанству РС;
уверење о неосуђиваности (извод из казанене евиденције);
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина на високошколској установи од
најмање 30 ЕСП бодова; извод из матичне књиге рођених;
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потврду Повереника за заштиту равноправности да није
учинио дискриминаторно понашање; лекарско уверење пре
закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју
бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа - да су верне оригиналу.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа.
Пријаве на конкурс се могу слати поштом на адресу школе
или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати на конкурс у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надслежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака –
Филијала Смедерево. 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 поменуте листе, сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам
дана од обављеног разговора са кандидатима. Директор
установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у
року од осам дана од достављања образложене листе коју је
сачинила комисија. Лице за контакт и све додатне информације је секретарка школе.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112 бр. 56
тел. 025/773-029

Васпитач

рад у одељењима на српском језику
3 извршиоца
УСЛОВИ: студије првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање, VI
степен стручне спреме - васпитач.

Медицинска сестра – васпитач

рад у одељењима на српском језику
УСЛОВИ: средње стручно образовање у трајању од четири године, медицинска сестра – васпитач, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: у радни однос ради обављања наведених послова,
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 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 (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања); 4. да је држављанин РС;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/).
Уз одштампан и попуњен пријавни формулар кандидати
достављају: диплому / уверење о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал/оверена фотокопија); уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал/оверена
копија); уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење
надлежног суда основног суда - не старија од 6 месеци (оригинали или оверене фотокопије); доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; у том случају кандидат доставља писани доказ - оверену копију дипломе о завршеном средњом, вишем или високом образовању на српском
језику или уверење високошколске установе којим кандидат
потврђује да је положио испит из српског језика, уколико
образовање није стечено на српском језику); молбу (ЦВ или
кратка биографија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат пре закључења уговора о раду, у складу
са чланом 139 став 3 Закона. Пријава која не садржи све тражене документе као и пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се достављају
лично или поштом, на адресу: Предшколска установа „Пчелица” Апатин, Блок 112 бр. 56. Документација се доставља у
оригиналу или фотокопијама овереним од стране надлежног

органа. Документи не могу бити старији од шест месеци од
дана објављивања конкурса. Додатне информације се могу
добити код секретара установе - контакт телефон: 025/773029. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СТШ „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Наставник биологије, екологије и
заштите животне средине

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, са 25% радног
времена
УСЛОВИ: врста и степен образовања: У складу са важећим
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама. Кандидат треба да испуњава сагласно
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање - у
складу са важећим Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама и Законом о основама система образовања и васпитања; 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 познаје језик на коме
се изводи настава.

Секретар установе

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: врста и степен образовања: у складу са чланом 132
став 2 и чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање - из области правних
наука у складу са чланом 132 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да има образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара
(секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања
радног односа положи испит за лиценцу за секретара); 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 познаје језик на коме се изводи настава.

Наставник предметне наставе и
наставник практичне наставе у подручју
рада електротехника
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, за 100% радног
времена (75% радног времена - предметна
настава и 25% радног времена - практична
настава у подручју рада електротехника)

УСЛОВИ: врста и степен образовања: у складу са важећим
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада електротехника и Законом о основама система
образовања и васпитања. Кандидат треба да испуњава сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање:
за наставника теоријске наставе у подрчју рада електротехника на предметима: рачунари и програмирање; системи аутоматског управљања; електричне инсталације; електрична
мерења и електроника: расхладни уређаји (75% од пуног радног времена) у складу са важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада електротехника и Законом о основама система образовања и васпитања
и одговарајуће образовање за наставника практичне наставе
за образовни профил електротехничар рачунара у првом и
другом разреду (25% од пуног радног времена) у складу са
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Наука и образовање
важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада електротехника и Законом о основама
система образовања и васпитања; 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 познаје језик на коме
се изводи настава.

Наставник предметне наставе у подручју
рада електротехника

на одређено време, замена директора у првом
мандату
УСЛОВИ: врста и степен образовања: у складу са важећим
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада електротехника. Кандидат треба да испуњава
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање -у подручју рада електротехника, на предмету програмирање у II, III и IV разреду у образовном профилу електротехничар рачунара, у складу са важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника и Законом о основама система образовања и
васпитања; 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 познаје језик на коме се изводи настава.
ОСТАЛО: кандидат у пријави на конкурс подноси следећа
документа: пријавни формулар који можете наћи на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; диплому / уверење - оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци о испуњености услова у погледу врсте и степена
стручне спреме, у складу са важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада електротехника и Законом о основама система образовања и васпитања;
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о неосуђиваности, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија). Напомена: кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење о поседовању психичке, физике и здравствене способности за рад
са децом и ученицима. доставља се пре закључења уговора о
раду. Све фотокопије докумената које се подносе уз пријаву на
конкурс морају бити прописно оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон број 022/474-716. Пријаве са потребном документацијом о
испуњености услова подносе се у затвореној коверти на адресу
школе, са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
”ДРАГИЊА НИКШИЋ”

22000 Сремска Митровица, Јупитерова 26
тел. 022/624-200 локал 104

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће високо
образовање и то: 1.1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1.1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 1.2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области педагошких наука (лице из ове подтачке мора да има завршене
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студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући премет, 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) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) дозволу за рад (лиценцу наставника,
педагога или психолога одн. положен стручни испит) и положен испит за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност): 4) најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања 5) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује васпитно
-образовни рад (српски). Наведени услови се доказују приликом пријаве на конкурс и проверавају у току рада. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу (стручни испит); потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања; извод
из МКР; уверење о држављанству; доказ о психичкој, физичкој и здравственој спососбности за рад са децом и ученицима
(може и из досијеа, а изабрани кандидат ће накнадно, а пре
закључења уговора, доставити ново, не старије од 6 месеци);
извод из казнене евиденције, уверење о некажњавању из суда
и привредног суда; уколико се на конкурс пријавило лице које
је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико није било стручно-педагошког надзора потребно
је доставити потврду надлежне школске управе да није било
стручно-педагошког надзора); преглед кретања у служби;
програм рада директора школе за мандатни период. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Све информације у вези расписаног конкурса могу се добити у школи и на тел. 022/624-200
локал 104.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАТИЈА ГУБЕЦ”

24214 Доњи Таванкут
Марка Орешковића 12/а
тел. 024/4767-010

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021):
1) да има 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; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 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 пропису који је уређивао 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; 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) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника или стручног сарадника; 7) да има најмање осам

година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
положен испит за директора установе. Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог
Закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен
препис / фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника или стручног
сарадника; оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 30 дана); оригинал
/ оверена фотокопија уверења МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања, (не старије од 30 дана); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених за кандидате који
су променили презиме, односно име после издавања дипломе о стеченом образовању (не старији од 6 месеци); оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује, а уколико нема потписану изјаву да није имао
стручно-педагошки надзор у раду; за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања; оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс
са радном биографијом и прегледом кретања у служби, план
и програм рада директора школе, доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања. Документација без доказа
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а
изабрани кандидат биће дужан да наведени испит положи у
року од две године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља лично у секретаријат
школе или поштом на адресу школе, са назнаком “Конкурс
за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично
или позивом на телефон 024/4767-010.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник за избор у звање асистента
и заснивање радног односа у области
Педагошких наука, ужа научна област
Педагогија - методика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: учитељски или филозофски факултет, студент докторских студија који је сваки од предходних студија завршио
са просечном оценом најмање 8, 00 (осам). У звање асистента
може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације и који показује смисао за наставни рад,
сваки од предходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање 8 (осам). Објављени стручни радови у одговарајућој области, показује способност за наставни рад, позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената
и познавање мађарског језика. Остали услови су утврђени
Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилни-
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Наука и образовање
ком о избору у звања наставника и сарадника, Правилником
о организацији и систематизацији послова у Школи, у складу
са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања), списак
радова и саме радове, остале податке: о наставном раду;
научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других
делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј заједници; признањима и
наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске
дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечених у иностранству, доказ о уписаним докторским студијама,
доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није
под истрагом и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „ Послови”. Пријаве
на конкурс подносе се на адресу Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска
67. Сву конкурсну документацију, као доказ о испуњености
услова конкурса, доставити и у електронској форми на имејл:
visokaskola@vsovsu.rs. Упућују се кандидати да користе образац
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
и неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

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

Наставник предметне наставе
енглеског језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 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”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има 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: а) студије
другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. И у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, дипломирани филолог англиста, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм Англистика; студијски програм
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер,
морају имати претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик
и књижевност; Енглески језик и књижевност, Англистика,
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом.
Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски и мађарски језик (језик на којем остварује образовно-васпитни рад)
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
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установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они
који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава
да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског
и мађарског језика, на којем остварује образовно-васпитни
рад (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да
кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио српски језик,
а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском
језику или потврда из средње школе да је учио мађарски
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за наставника
енглеског језика”, на адресу: Основна школа „Никола Тесла”,
Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр. 1, 24300 Бачка Топола.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. За све информације можете позвати број телефона 024/715-411, 024/712-730 и 024/711-726.
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2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној
школи „Никола Тесла” Бачка Топола и то: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Никола Тесла” Бачка
Топола и то: први степен стручне спреме, односно завршену
основну школу; 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; има здравствену способност; има држављанство Републике Србије; зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом
образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да
кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику
или потврду из средње школе да је учио српски језик); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
не старији од шест месеци; доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или
слати са назнаком „Конкурс за чистачицу”, на адресу: Основна
школа „Никола Тесла”, Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр. 1,
24300 Бачка Топола. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа.. За све информације можете позвати број
телефона 024/715-411, 024/712-730 и 024/711-726.

Посао се не чека,
посао се тражи

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”

24321 Мали Иђош, Главна 27
тел. 024/4730-664

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; даље - Закон), а то су:
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2. Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (лице
које има завршене ове студије другог степена, 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; дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника,
психолога или педагога; да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе; 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик); да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању у
складу са чланом 140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарадника; доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима; уверење да није осуђиван, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона, издато након објављивања конкурса;
оргинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених доставља кандидат који је променио презиме односно име
после издавања дипломе о стеченом образовању; оргинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не
стариу од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик
и мађарски језик (у складу са одредбом члана 141 став 7. Закона); оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља
кандидат који је претходно обављао дужност директора установе; биографију са кратким прегледом радних ангажовања;
предлог програма рада директора школе. У складу са чланом
123. став 14. Закона, кандидат може да достави и оргинал или
оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Директор школе се именује на период од 4 године.
Изабрани директор, који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Директору који не положи испит за директора, у року
од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора. Копије доказа које се подносе при конкурисању за
избор директора, оверавају се од стране надлежног органа, у
супротном неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и
2 Закона на српском језику, достављањем овог доказа, сматра
се да је доставио доказ да зна српски језик, такође, уколико
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, на мађарском језику, достављањем
овог доказа, сматра се да је доставио доказ да зна мађарски
језик. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 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 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. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Одлука о избору директора школе биће
донета у законском року. Пријаве са потребним документима
могу се доставити у затвореној коверти: лично - секретаријату
школе или поштом на адресу школе (Огледна основна школа
“Ади Ендре”; 24321 Мали Иђош, Главна бр. 27, са назнаком
„Конкурс за избор директора”. Информације о конкурсу, могу се
добити путем телефона: 024/4730-664.
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Наука и образовање

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8
тел. 015/440-005

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021 и 18/2021). 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)
-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. У складу са чл. 142 Закона,
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. Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, 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)
за рад на радном месту стручног сарадника - психолога.
Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или
уверења), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС не старије од шест месеци - оригинал или
оверена фотокопија), 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
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал
или оверена фотокопија); доказ да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпу-
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не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У
складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року
8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник виолине

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

Наставник клавира

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

15220 Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник српског језика

Наставник италијанског језика

са 94,44% радног времена
2 извршиоца

са 22,22% радног времена на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник немачког језика
са 66,67% радног времена

Наставник технике и технологије

Наставник хармонике

Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 70% радног времена

Наставник математике

са 88,88% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то
да: а) има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140
истог закона и Правилника о степену и врсти образовања и
васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи);
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) 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) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају и следећу потребну документацију: радну биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о стеченом основном образовању; очитану личну
карту (фотокопију уколико није чипована); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за
кривична дела наведена у члану 139 тачка в) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал не старији
од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Докази о
испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове прибавља се пре закључења уговора о раду. Документација се
доставља у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Документација се може доставити и лично у секретаријату школе од
8.00 до 13.00 часова. Телефон за информације: 015/556-390.
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. ОШ „Мића Станојловић” као руковалац подацима о личности, предузимаће све потребне техничке и организационе
мере за заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или случајног
губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или
приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. Решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће
бити оглашено на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане
коначно.

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка помоћника директора школе
на радно место наставника, а најдуже до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и
142 Закона о основама система образовање и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други закони, 10/2019 и
6/2020): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачка
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а
из тачке 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће
високо образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса бодова.
Образовање из претходног става наставник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника
за послове за које је конкурс расписан предвиђени су чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019 и 14/2020).
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење или потврду о неосуђиваности за
горе наведена дела, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверена фотокопија потврде
- уверења одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и
педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који ово образовање
поседују); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставиће само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као
ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на одређено време за _____ (навести радно место за које се
конкурише)“, слати на адресу школе или донети лично у школу,
радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
Чајетина, Сирогојно бб.
тел. 031/3802-002

Наставник за предмет математика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 88,8% радног
времена
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и
попуњеним пријавним формуларом објављеним на званичној интернет страници Министарства, кандидати подносе:
1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, за
наставника према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника И стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и
9/2019, 14/2020 и 2/2021) - оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (уколико је кандидат
стекао високо образовање на студијама другог степена, доставља оврену фотокопију дипломе другог степена и оверену
фотокопију дипломе основних академских студија); 2. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању српског језика (није потребан уколико се школовање кандидата
обављало на српском језику). Докази о испуњености услова
под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горе наведену адресу или донети лично у
просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 часова. За
сва питања поводом конкурса обратити се секретару Школе
на контакт телефон: 031/3802-002.

ВАЉЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
разредним старешинством (клавир)
на одређено време ради замене одсутне
запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да поседују
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Зако-
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на о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање. Уз пријаву се подносе:
одштампан и попуњен формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању
српског језика; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Докази се прилажу у оригиналу
или овереној фотокопији на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ДУШАН ДАНИЛОВИЋ”
14212 Бргуле, Радљево бб.
тел. 014/471-106

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021 и 17/2021). Члан
139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни
однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021
и 17/2021), прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада
на радном месту наставника технике и технологије, и то: професор техничког образовања; професор технике; професортехнике и информатике; професор информатике и техничког
образовања; професор техничког образовања и машинства;
професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и
техничког цртања; професор техничког образовања и физике; професор физике и основа технике; професор техничког
образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; професор физике и

основа технике за основну школу; професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања;
професор политехничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања; професор технике и графичких
комуникација; професор производно-техничког образовања;
дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани
педагог за физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарство; професор техничког образовања и
медијатекар; дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу-мастер; дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу-мастер; дипломирани професор технике и информатике-мастер; дипломирани професор технике-мастер; мастер професор технике
и информатике; мастер професор информатике и технике;
професор основа технике и информатике; мастер професор
технике и информатике за електронско учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког образовања).
Наставу из предмета одређених у ставу 1 могу да изводе и
лица која су завршила двопредметне студије на факултету,
ако су на том факултету савладала програм из тих предмета
у трајању од осам семестара. Кандидат уз пријаву треба да
достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС, не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија); 4. доказ да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком, оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Кандидат који уђе у ужи
избор биће позван на разговор. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве доставити
на горе наведену адресу.

В РА Њ Е
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17525 Трговиште
Осма српска ударна бригада 1
тел. 017/452-254

Наставник физичког васпитања
са 75% 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, 6/2020 у даљем тексту: Закон) и то:
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142
овог Закона, а 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, а степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21)
за рад на радном месту наставника физичког васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
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Наука и образовање
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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, педагпшких 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.

раду. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или
оверене фотокопије. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
адресу: Медицинска школа, 19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или телефоном
на број 019/443-856.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: краћу биогафију, доказ да има одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне
спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019,
6/2020 у даљем тексту: Закон), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење, као
и доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 2
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 горе наведену адресу.

са 37,5% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог до 60 дана

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Радник на одржавању хигијене чистачица

на одређено време, ради замене привремено
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), треба да испуњавају и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) да поседују одговарајуће образовање - основно
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе / сведочанства о завршеном основном образовању; 2) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
3) извод из матичне књиге рођених са холограмом; 4) доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности 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; 5) доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње, више и високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе);
6) доказ о испуњености услова под редним бројем 2) - лекарско уверење, кандидат прилаже пре закључења уговора о
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СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

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

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе наставник хемије

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом
24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19,
6/20 и 129/21), односно: 1) да има одговарајуће образовање
складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник” број
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016- II, 2/2017-I, 2/2017-II,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона / имејл адресу).
Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања, не старије од 6 месеци; уверење о
неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, - уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене 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. Конкурсна комисија ће донети решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора.
Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
030/463-391 и 030/463-392. Пријаве се достављају на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за радно место
наставника предметне наставе - наставник хемије на одређено време, ради замене одсутног запосленог до 60 дана”.

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

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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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

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

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

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Смедерево

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

