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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
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА
И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд,
Немањина 22-26.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за издавање локацијских
услова, завање саветник

Одсек за издавање локацијских услова,
Одељење за обједињену процедуру, Сектор за
грађевинске послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис посла: Припрема потребну документацију и податке
ради спровођења планских докумената у поступку спровођења
обједињене процедуре; припрема документацију и нацрт локацијских услова за објекте из надлежности Републике у складу
са корисничком улогом и добијеним системским привилегијама у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем; комуницира са општинама и имаоцима јавних
овлашћења у циљу прикупљања отворених питања и проблема у спровођењу планова у поступку обједињене процедуре;
издаје информације о локацији у поступцима ван обједиљене
процедуре; учествује у раду Комисије за планове; припрема информације у вези са уоченим стањима и проблемима у
општинама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне
науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошкихнаука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд

2. Радно место за координацију рада
ревизионе комисије и контролу техничке
документације у поступку издавања
употребних дозвола, звање самостални
саветник

Одсек за ревизију (стручну контролу)
техничке документације и издавање
грађевинских и употребних дозвола у
обједињеној процедури кроз Централни
информациони систем - електронске дозволе,
Одељење за обједињену процедуру, Сектор за
грађевинске послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Координира и прати рад ревизионе комисије
и даје стручна упутства члановима Комисије за ревизију; води
базу података у вези са одржаним комисијама и извештајима
ревизионе комисије, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање употребних дозвола
поднетих кроз ЦИС; проверава исправност документације достављене уз захтев, записник комисије за технички преглед и
испуњеност услова за издавање употребне дозволе; пружа
упутства приликом прегледа пројекта изведеног објекта за
добијање потребних података за употребну дозволу; учествује у изради закључка о одбацивању захтева, као и решења
о употребној дозволи; врши прослеђивање захтева за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру кроз ЦИС;
прослеђује употребне дозволе органу надлежном за послове
државног премера и катастра; пружа одговарајућа упутстава
и информације за инвеститоре и припрема извештаје и анализе о објектима од значаја за Републику Србију; пружа стручну
помоћ странкама и органима јединица локалне самоуправе у
поступку издавања употребних дозвола; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектура, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд.

3. Радно место за ревизију техничке
документације, звање саветник

Одсек за ревизију (стручну контролу)
техничке документације и издавање
грађевинских и употребних дозвола у
обједињеној процедури кроз Централни
информациони систем - електронске дозволе,
Одељење за обједињену процедуру, Сектор за
грађевинске послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Врши преглед документације која се прилаже уз захтев за ревизију - стручну контролу техничке документације и утврђује испуњеност услова за поступање по том
захтеву; обавља оперативне послове у вези са радом и одржавањем седница Комисије за ревизију; даје стручна упутства
члановима Комисије за ревизију; води базу података у вези
са одржаним комисијама; пружа стручну помоћ странкама у
поступку и органима јединице локалне самоуправе; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектура на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд.

4. Радно место за послове y области
озакоњења објеката, звање саветник

Одсек за озакоњење нелегално изграђених
објеката, издавање лиценци, нормативне
послове и аналитику, Сектор за грађевинске
послове, спровођење обједињене процедуре
и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Утврђује испуњеност услова у поднетим пријавама, захтевима и достављеној документацији у области озакоњења објеката; израђује нацрте управних аката у поступцима по захтевима власника објеката изграђених без грађевинске
дозволе и објеката који се користе без употребне дозволе; даје
мишљења на предлоге закона, подзаконских и других аката;
израђује упутства надлежним службама јединица локалне
самоуправе о озакоњењу незаконито изграђених објеката;
учествује у изради извештаја и анализа у области озакоњења
објеката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

5. Радно место за праћење процеса
озакоњења, програма и плана прописа,
звање саветник

Одсек за озакоњење нелегално изграђених
објеката, издавање лиценци, нормативне
послове и аналитику, Сектор за грађевинске
послове, спровођење обједињене процедуре
и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Припрема анализе, извештаје и информације
о стању у области озакоњења објеката; обрађује податке и
води евиденцију о броју поднетих и решених захтева у поступку
озакоњења објеката; остварује сарадњу и пружа одговарајућу
стручну помоћ органима територијалне аутономије и локалне
самоуправе у области озакоњења објеката; израђује месечне и
кварталне извештаје о напретку у поступку озакоњења објека-

та; припрема податке ради израде упутстава и брошура у вези
са спровођењем поступка легализације; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

6. Радно место за стручно-оперативне
послове у поступку утврђивања
испуњености услова за издавање
лиценци за израду техничке
документације и грађење објеката
за које дозволу издаје министарство
односно аутономна покрајина, звање
саветник

Група за утврђивања испуњености услова
за издавање лиценци за израду техничке
документације и грађење објеката за које
дозволу издаје министарство односно
аутономна покрајина, Одсек за озакоњење
нелегално изграђених објеката, издавање
лиценци, нормативне послове и аналитику,
Сектор за грађевинске послове, спровођење
обједињене процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Проверава документацију коју предузећа
и друга правна лица подносе уз захтев за издавање лиценце; израђује извештаја о недостацима у документацији и даје
предлог за израду инфомације о недостацима која се доставља
подносиоцу захтева; води евиденцију о приспелим поднесцима, одржаним седницама Комисије и издатим актима; сарађује
са странкама у поступку и даје им потребне информације;
учествује у изради материјала за седнице Комисије; учествује у
припреми лиценци, односно решења која предлаже Комисија;,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
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, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места
Место рада: Београд.

7. Радно место за анализу и унапређење
стања у области становања и
комуналних делатности, самостални
саветник

Одсек за припрему и праћење стратешких
и других докумената у области становања,
комуналних делатности и енергетске
ефикасности, Одељење за стамбену
политику, комуналне делатности и енергетску
ефикасност, Сектор за архитектонску
политику, комуналне делатности и енергетску
ефикасност
1 извршилац
Опис послова: Анализира податке ради утврђивања стања
у области становања и комуналних делатности, припремаинформације и извештаје и израђује предлоге мера за унапређење;припрема, прати, и координира контролу наменског
коришћења средстава намењених за стамбену подршку; организује послове стручне помоћи и техничке подршке у изради
и реализацији програма стамбене подршке и пружа стручну
и техничку помоћ у сарањи са непрофитним стамбеним организацијама и корисницима стамбене подршке; прати спровођење пројеката којима се унапређује квалитет комуналне
инфраструктуре и технички стандарди за становање, израђује
извештаје и предлаже мере за унапређење; прати реализацију
активности на унапређењу становања Рома; води базу података о закупцима на неодређено време у становима грађана,
задужбина и фондација; сарађује са јединицама локаних самоуправа у прикупљању података о стамбеним потребама и капацитетима за спровођење мера стамбене политике на локалном
нивоу; припрема моделе финансирања програма стамбене
подршке који испуњавају услове за финансирање; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
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Администрација и управа
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, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

Услови: Завршена средња школа, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

Група за међународну сарадњу и европске
интеграције у области грађевинарства и
саобраћаја Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац

8. Радно место за студијско-аналитичке
послове у области развоја и спровођења
пројеката из домена архитектонске
политике, звање саветник
Одсек за архитектонску политику и
грађевинске производе, Сектор за стамбену
и архитектонску политику, комуналне
делатности и енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе, информације и извештаје
о стању у областима из домена архитектонске политике и развоја насеља; учествује у изради предлога програма и пројеката
из домена архитектонске политике, урбане обнове и очувања
градитељског наслеђа и праћењу ефикасности њиховог спровођења; прати реализацију активности на унапређењу подстандардних насеља; учествује у међународној сарадњи и
прати искуства других земаља у спровођењу архитектонских
политика и политика урбаног развоја; учествује у формирању
базе података о браунфилд локацијама и подручјима за урбану обнову; учествује у међународној сарадњи и прати искуства
других земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

9. Радно место за административноевиденционе послове, звање референт

Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за водни
саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема података за издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава,
овлашћења бродарцима и других књига и исправа везане за
унутрашњу пловидбу; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима и посади, о стању водног пута и објектима
безбедности пловидбе на водним путевима; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима;учествује у
раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; учествује у раду комисија за стицање
звања чланова посаде бродова трговачке морнарице; врши
статистичку обраду података и израђује извештаје; формира
и ажурира базе података о предметима, уписницима и другим
актима; евидентира службена путовања; обавља пријем и евиденцију аката и предмета; обавља и друге послове по налогу
шефа лучке капетаније.
Услови: Завршена средња школа, најмање две године радног искуства у струци,положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Сад.

Место рада: Нови Сад.

11. Радно место за реализацију програма
међународне билатералне сарадње,
звање саветник

Опис послова: Учествује у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Министарства у области грађевинарства и саобраћаја и у сарадњи са другим унутрашњим јединицама и припрема ставове о тим предлозима; планира и прати
програме међународне билатералне сарадње и припрема документа којим се дефинише правни оквир за успостављање и
развијање међународне сарадње у области грађевинарства и
саобраћаја; припрема стручне платформе у оквиру билатералне сарадње из делокруга Министарства; прикупља податке и
припрема извештаје са одржаних билатералних скупова, учествује у припреми и организацији међународних сусрета, састанака, презентација; припрема платформе за преговоре ради
закључивања међународних уговора у области грађевинарства
и саобраћаја и прати реализације тих уговора; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наукана основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

12. Радно место за планирање и
буџетирање пројеката, звање саветник
Одељење за управљање пројектима
1 извршилац

Опис послова: Обрађује податке од значаја за повезивање
стратешких циљева Министарства са активностима и финансијским средствима (прорачун људских и материјалних ресурса
и финансијских трошкова) који су потребни за спровођење тих
активности; учествује у поступку припреме буџета у делу који
се односи на реализацију пројеката; учествује у дефинисању
пројеката (одређивање циљева, индикатора и обухвата пројекта); планира укупан буџет инфраструктурних пројеката из свих
извора финансирања и динамике реализације пројеката; припрема материјале за преузимања вишегодишњих обавеза за
реализацију пројеката; учествује у јавним набавкама потребних за реализацију пројеката, учествује у припреми модела уговора у склопу конкурсне документације; припрема извештаје о
реализацији планираних пројеката; обавља и друге послова по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне
илиекономске науке, односно стручне области саобраћајно,
машинско или грађевинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

Лучка капетанија Нови Сад, Одељење за
послове лучких капетанија, Сектор за водни
саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

13. Радно место за стручну подршку
пословима праћења спровођења
програма развоја железничке
инфраструктуре и реализације
уговора о управљању железничком
инфраструктуром, звање млађи саветник

Опис послова: Припрема податке за: упис бродова и осталих
пловила; издавање пловидбених дозвола, бродарских књижица, бродских сведочанстава, овлашћења бродарцима, друге
књиге и исправе; припрема и обрађује податке и документацију о пловилима, посади и стању водног пута; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује
у раду комисија за полагање стручног испита управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу чамаца; врши статистичку обраду података
и израђује извештаје; обавља послове из области заштите од
пожара; обавља и друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну
подршку развоју железничке инфраструктуре; анализира и
прати реализацију уговора о управљању железничком инфраструктуром према учинку; прати инвестиције у изградњу,
реконструкцију и одржавање железничке инфраструктуре;
прати спровођење Националног програма јавне железничке

10. Радно место за припрему и обраду
података, звање референт
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Одсек за развој и управљање железничком
инфраструктуром, Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални транспорт,
Сектор за железнице и интермодални
транспорт
1 извршилац

инфраструктуре, припрема годишњи извештај о реализацији
Националног програма железничке инфраструктуре; припрема и израђује мишљења на месечном нивоу о извештају који
доставља управљач инфраструктуре о реализацији уговора
о управљању железничком инфраструктуром према учинку;
учествује у развоју модела финансирања железничке инфраструктуре и методологије за висину накнаде за коришћење
железничке инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области
саобраћајно или грађевинско инжењерство, или из научне
области правне или економске наукена основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни испит,као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

14. Радно место за буџетско
рачуноводство, звање самостални
саветник

Група за анализу буџета и буџетско
рачуноводство, Одељење за буџет и
финансијско управљање, Секретаријат
Министарства
1 извршилац
Опис послова: Спроводи контролу планске и финансијске
исправности примљених рачуноводствених исправа и контролу реализације у циљу остваривања принципа економичности, ефикасности и ефективности трошења средстава буџета;
подноси законом прописане финансијске извештаје министарству надлежном за послове финансија, Управи за трезор и
другим органима; припрема завршни рачун за Министарство;
израђује консолидоване периодичне и годишње извештаје из
надлежности Министарства; врши контирање и билансирање и
израђује биланс стања, спроводи закључна књижења, израђује
и усаглашава стања главне књиге са Трезором и подацима из
књиговодственог програма Министарства; води пословне књиге у којима се књижење врши на основу валидних рачуноводствених докумената о насталој пословној промени и контролише податке и промене у помоћним књигама; сарађује са другим
државним органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање пет година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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Администрација и управа
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Уредба о локацијским условима - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем - провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о планирању и изградњи - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о садржини, начину и поступку израде
и начину вршења контроле техничке документације према класи
и намени објеката - провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације
према класи и намени објеката- провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о утврђивању висине трошкова
стручне контроле техничке документације - провераваће се
путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада управно
правни послови (општи управни поступкак), провераваће се
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о озакоњењу) - провераваће се путем
симулације (писано).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о озакоњењу - провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о планирању и изградњи - провераваће
се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о планирању и изградњи - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце
за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката - провераваће се путем симулације (писано).
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За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредносвања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о становању и oдржавању зграда - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о општем управном поступку - провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи и подзаконски акти
за спровођење); провераваће се путем симулације (писaно).
Посебна функционална компетенција за радно место - страни
језик (енглески - ниво Б2) - провериће се писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције
За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку) - провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку) - провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада - послови међународне сарадње и европских интеграција (политички
систем и спољна политика Републике Србије); провераваће се
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - страни
језик (енглески - ниво Ц1) - провераваће се писано путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и оргнизације органа (Закон о планирању и изградњи) - провераваће
се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 13:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници) - провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - страни
језик (енглески или немачки или француски или руски језик ниво Б1) - провераваће се писано путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције
За радно место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике
Србије; терминологија, стандарди, методе и процедуре из
области буџетског рачуноводства и извештавања, извршење
буџета) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Правиллник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић тел. 011/3622-064, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до
13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
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фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места,
попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)
и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос
заснива се на неодређено време.

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина
22-26, Београд.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.

II Радна места која се попуњавају:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 1. марта 2022. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
XIII Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима / уверење о
положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
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1. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Сремска
Митровица, Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и превентивно
деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце
о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати
примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у
изради анализа и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица.

2. Радно место инспектор рада,
звање саветник

Одељење инспекције рада Краљево,
Инспекторат за рад
1 извршилац
Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и превентивно
деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце
о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати
примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у
изради анализа и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Краљево.

3. Радно место инспектор рада, звање
саветник

Одсек инспекције рада Суботица, Инспекторат
за рад
2 извршиоца
Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и превентивно
деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце
о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати
примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у
изради анализа и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, положен испит
за инспекторе, радно искуство у струци од најмање три године и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица.

4. Радно место инспектор рада, звање
саветник

Одсек инспекције рада Бор, Инспекторат за
рад
1 извршилац
Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и превентивно
деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце
о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати
примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у
изради анализа и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Бор.

5. Радно место инспектор рада, звање
саветник

Одсек инспекције рада Чачак, Инспекторат
за рад
1 извршилац
Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање, поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама, подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и
закључује споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о
извршеним инспекцијским надзорима, пружа стучну и саветодавну
помоћ надзираном субјекту, прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја и
обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад
на радном месту.

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

Администрација и управа
Место рада: Чачак.

XI Датум оглашавања: 02. фебруар 2022. године.

III Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам
дана и почиње да тече 03. фебруара 2022. године и истиче 10.
фебруара 2022. године.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу
њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.

XIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање или у
штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

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

XIV Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за инспектора, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

V Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:

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.

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за сва извршилачка радна
места:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се усмено путем симулације.

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

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће
се усмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о раду и
Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на
сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања (http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).
VI Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и
управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
VII Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се
поштом или непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић и Александра Вукичевић, тел.
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

Бесплатна публикација о запошљавању

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
XV Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или
овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да
лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном
месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено
време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за
инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже инспектор који
је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам
година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и
испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора.

кандидата врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит као и испит за инспектора није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
XVII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, почев од 28. фебруара 2022.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) - за
сва извршилачка радна места.
Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити
у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања (Омладинских бригада бр. 1, Београд) - за
сва извршилачка радна места.
Провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) а интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Омладинских бригада
бр. 1, Београд - за сва извршилачка радна места.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту, уверење о положеном испиту за инспектора. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном
месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало
радни однос на радном месту инспектора на неодређено време,
а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених
радних места.
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.

XVI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
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РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА
ОДБРАНА

31. Оператор за обраду података,
1 извршилац
32. Техничар за рачунаре, 5 извршилаца
33. Радарски техничар, 5 извршилаца

расписује

место службовања Стари Бановци

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ
СЛУЖБУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
СВОЈСТВУ ПОДОФИЦИРА НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ

34. Радарски техничар-возач,
1 извршилац
35. Радарски техничар, 1 извршилац

У 98. ваздухопловну бригаду:

36. Радарски техничар, 1 извршилац,

место службовања Лађевци

место службовања Сомбор

1. Оператор сензора-дешифрант
аеро-фото снимка, 2 извршиоца
2. Техничар за наоружање и сензоре,
2 извршиоца
3. Техничар за ваздухопловну опрему,
1 извршилац
4. Техничар за ваздухопловна убојна
средства и сензоре, 1 извршилац
5. Техничар за авион и мотор,
4 извршиоца

37. Радарски техничар-возач,
1 извршилац

У 250. ракетну бригаду за
противваздухопловна дејства:
место службовања Батајница

6. Оператор система - возач,
2 извршиоца
7. Радарски техничар - возач,
1 извршилац
место службовања Зуце

8. Радарски техничар - возач,
2 извршиоца
9. Оператор система - возач,
2 извршиоца
10. Оператор - возач, 5 извршилаца
место службовања Јаково

11. Командир одељења, 1 извршилац
12. Радарски техничар - возач,
1 извршилац
13. Оператор система - возач,
2 извршиоца
14. Оператор - возач, 1 извршилац
15. Послужилац - возач, 3 извршиоца
место службовања Нови Сад

16. Оператер, 6 извршилаца
17. Послужилац-техничар, 2 извршиоца
18. Оператор, 3 извршиоца
место службовања Панчево

19. Командир одељења, 1 извршилац
20. Оператор - возач, 4 извршиоца
21. Оператор, 1 извршилац
22. Послужилац - возач, 3 извршиоца
место службовања Младеновац

23. Командир одељења, 1 извршилац
24. Послужилац - возач, 3 извршиоца
место службовања Крагујевац

25. Командир одељења, 1 извршилац
26. Оператор - возач, 1 извршилац
27. Послужилац - возач, 3 извршиоца
28. Оператер, 6 извршилаца
29. Послужилац-техничар, 2 извршиоца
30. Оператор, 3 извршиоца
У 126.бригаду ваздушног осматрања, јављања
и навођења:
место службовања Београд
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место службовања Качарево

Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, возачка дозвола.
У пријави мора да буде недвосмислено наглашено за које радно место кандидат конкурише.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене
доказе.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу: Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране , 11080 Земун, Главна број 1, са назнаком „За пријем лица у професионалну војну
службу по јавном конкурсу“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана
објављивања у магазину „Одбрана“.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена од стране јавног бележника.

место службовања Ниш

38. Радарски техничар, 2 извршиоца
место службовања Краљево

Пријаве кандидата који не испуне услове конкурса, или чије
су пријаве неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или
непотпуне биће одбачене решењем.

39. Техничар за рачунаре, 2 извршиоца

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати које испуне услове конкурса биће позвани да учествују у изборном поступку.
Достава позива ће се вршити на поштанске адресе које су наведене у поднетим пријавама.

На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике
Србије који имају одговарајуће образовање.
а) Општи услови:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је кандидат пунолетан,
- да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска комисија,
- да има прописано образовање за место за које конкурише,
- да му раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа,
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
- да није старији од 40 година,
- да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи
за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
- да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем.
б) Посебни услови:
- За сва радна места неопходна је завршена средња школа у
трајању од 4 године.
- За радна места на рб. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26,
27, 34 и 37 потребна је возачка дозвола Б категорије.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
- пријаву (образац 1, налази се на сајту Министарства одбране
www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси“);
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци);
- диплому о стеченом образовању и сведочанства о завршеном
првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест
месеци);
- уверење државног органа у којем је кандидат био на служби
да му радни однос у државном органу није престао због теже
повреде дужности из радног односа;
- изјава о начину прикупљања података (обрасци 2 и 3, налази
се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици
„конкурси“);
- образац за покретање безбедносне провере (образац 4, налази се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици
„конкурси“).
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам
(Образац 2 и/или 3, налазе се на сајту Министарства одбране
www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси“).

Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на
активностима у селекцији сносе сами кандидати.
Све активности у изборном поступку су елиминационог карактера, тако да уколико кандидат не задовољи критеријуме за
једну активност или се не одазове на позив за учествовање у
изборном поступку, не учествује у даљем току селекције.
Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима
у поступку селекције.
Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који
испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање у надлежну војноздравствену установу. Кандидати који
задовоље критеријуме психолошке процене биће позвани на
проверу физичке способности и разговор.
Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему.
Кандидати који задовоље критеријуме за проверу физичких
способности, биће упућени на лекарски преглед ради оцене
способности за пријем у професионалну војну службу. За све
кандидате који испуњавају услове конкурса биће извршена
безбедносна провера.
Сви кандидати који успешно реализују изборни поступак и буду
изабрани за упућивање на Курс за подофицире РВиПВО биће
благовремено обавештени о месту и времену јављања.
Курс за подофицире РВиПВО траје шест месеци. За време оспособљавања, кандидати се налазе у центрима за обуку Војске
Србије у својству лица за оспособљавање за подофицира, где
им је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски прибор, униформа и друга неопходна средства. Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту
и новчана примања. Са кандидатима који буду упућени на Курс
за подофицире РВиПВО биће склопљен уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире РВиПВО.
Полазници Курса за подофицире РВиПВО који успешно заврше
оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну
војну службу у својству подофицира на неодређено време.
Одлука о избору кандидата биће достављена свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку у року од 8 дана од
доношења одлуке.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да
у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору кандидата
изјави жалбу, ако сматра да је у изборном поступку било неправилности које би могле утицати на објективност његовог исхода.
Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата неће бити реализације Курса за подофицире РВиПВО.
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА
Избор кандидата за пријем у професионалну војну службу у
својству подофицира на неодређено време вршиће се од кандидата који задовоље опште и посебне услове конкурса, а рангирање ће се вршити по Критеријуму за избор кандидата.
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Администрација и управа
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.
ОСТАЛО
Информације у вези са конкурсом могу се добити у
Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011/3074-011, 011/3074-073
и 011/3074-008 или на сајту Војске Србије www.vs.rs.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина
22-26, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове извештавања
и евиденција борачко-инвалидске
заштите, у звању сарадник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских 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;радно искуство у струци од најмање три
године и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место администратор мреже и
мрежних сервиса, звање референт

Oдељење за анализу, развој и унапређење
информационог ситема и техничку подршку,
Сектор за информационе технологије
1 извршилац
Опис посла: анализира рад система, конфигурише, надгледа и
одржава мрежну инфраструктуру и сервисе; сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања техничких
захтева за унапређење ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама; спроводи активности
на развоју и унапређењу мрежне инфраструктуре и сервиса у
складу са развојем нових технологија; прати нова хардверска и
софтверска достигнућа у технолошкој области мрежне инфраструтуре;води и учествује у реализацији пројеката у складу са
усвојеним планом и одлукама о формирању пројектног тима;учествује у раду стручних тимова за израду пројектних задатака и
техничких спецификација, инсталације, реконфигурације и верификација исправног рада опреме и обезбеђење континуитета
рада мрежне инфраструктуре и сервиса; учествује у изради документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка
и техничка упутства за информационе система који су у надлежности Одељења; иницира, планира и организује активности развоја безбедности мрежне инфрсатруктуре и предлаже, планира и
организује и реализује имплементацију нових технологија у оквиру надлежности Одељења; израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку документацију;учествује у изради предлоге процедура и извештаја у области мрежне инфраструктуре; спроводи
обуке из домена мрежне инфраструктуре и обавља све остале
послове по налогу начелника Одељења.

Одeљење за нормативне послове борачкоинвалидске заштите и послове неговања
традиција ослободилачких ратова Србије,
Сектор за борачко-инвалидску заштиту
1 извршилац

Услови: средња школа друштвеног,техничког или природног
смера, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање две године као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Опис посла: припрема и учествује у изради информација о
извршењу решења која се односе на остваривање права корисника; учествује у планирању месечних квота за програм борачко-инвалидске зашите; учествује у уносу и ажурирању података у информациони систем борачко-инвалидске заштите који се
односе на утврђивање основице за обрачун; припрема податке
за стручне основе при изради законских и подзаконских аката; израђује извештаје из евиденција о извршеним исплатама
корисницима борачко-инвалидске заштите и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; радно искуство у струци од најмање три
године и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за праћење и извршење
буџета у области заштите и унапређења
положаја особа са инвалидитетом, звање
саветник
Одсек за заштиту и унапређење положаја
особа са инвалидитетом, Сектор за заштиту
особа са инвалидитетом
1 извршилац

Опис посла: прати ефекте спроведених мера у области и
припрема информације учествује у припреми израде предлога
финансијског плана за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом; стара се о раду комисија за сагледавање пројеката удружења особа са инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом, прати реализацију и врши контролу наменског утрошка средстава по одобреним пројектима; учествује у
провери исправности документације по поднетим захтевима
којом се доказује испуњеност услова за остваривање права на
рефундацију пореза на додату вредност при увозу моторних
возила за особе са инвалидитетом;врши контролу документације
аутопревозника за рефундацију трошкова по основу остварене
повлашћене вожње у унутрашњем путничком саобраћају особа
са инвалидитетом; прати извршење Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и
припрема информације о извршењу; припрема предлоге одговора на представке грађана, институција, удружења и организација особа са инвалидитетом и њихових чланова;сарађује са
организацијама цивилног друштва и другим органима и организацијама које се баве оснаживањем положаја особа са инвалидитетом и обавља друге послове које одреди шеф Одсека.

Бесплатна публикација о запошљавању

III Место рада: Београд (за сва радна места).

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места
проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
VI Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним
бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада Студијско
- аналитички послови ( Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о правима бораца, војних инвалида,
цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и Закон
о ратним меморијалима) - провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним
бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада Студијско
- аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) - провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације и органа (Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом) - провераваће се писано
путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у
изборном поступку за радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада Информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, linux), Хардвер, Информациона безбедност)
- провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности организације и органа (Закон о државној управи) - провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) - провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на
сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања (http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).
VII Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и
управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
VIII Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IX Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или
непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места ”.
X Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић и Александра Вукичевић, тел.
011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.
XI Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XII Датум оглашавања: 2. фебруар 2022. године.
XIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам
дана и почиње да тече 3. фебруара 2022. године и истиче 10.
фебруара 2022. године.
XIV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.
minrzs.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији
Националне службе за запошљавање или у штампаној верзији
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
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шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XV Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
XVI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или
овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
XVII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа.
XVIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, почев од 28. фебруар 2022.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати
“Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) - за сва извршилачка радна места.
Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити
у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања (Теразије 41, Београд и Немањина 22-26,
Београд) - за сва извршилачка радна места.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном
месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено
време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за
инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа (ова напомена се односи само за радна места под редним бројем 7 и 8).

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то
следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције искључује се из даљег тока
изборног поступка, о чему ће бити обавештен на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
У изборном поступку се проверавају:
1. Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републике Србије - провера ће се вршити путем теста- писмено;
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провера ће се вршити путем писмене
симулације.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених
радних места.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

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.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
КОРУПЦИЈЕ
Агенција за спречавање корупције поступајући на основу чл.
9 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”,
бр. 35/19, 88/19, 11/21 - аут. тум. и 94/21), чл. 54 и 61 став 1
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9
ст. 3, чл. 10, 11 и 12 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21, у даљем тексту: Уредба), чл. 4
и 5 Правилникa о попуњавању радних места у Служби Агенције за спречавање корупције број: 014-110-00-0007/19-01/1
од 20.11.2020. године и члана 30. Правилника о унутрашњем
уређењу и ситематизацији радних места у Служби Агенције
за борбу против корупције број: 014-110-00-0003/19-01 од
14.03.2019. године (у даљем тексту: Правилник), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА
I Орган у коме се попуњава радно место: Агенција за
спречавање корупције, Београд, Царице Милице 1.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за спровођење поступака
јавних набавки, у звању виши саветник
Одсек за материјално-финансијске послове,
Одељење за материјално-финансијске
послове, Сектор за опште послове
1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради годишњег плана набавки;
администрира рад комисије за спровођење јавних набавки;
учествује у изради конкурсне документације и осталих аката;
учествује у изради кварталних и годишњих извештаја; води
одговарајуће евиденције из надлежности Одељења; обавља
друге послове по налогу претпостављених.

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

Услови за рад на радном месту: Завршен економски или
правни факултет - 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
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III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно одредбама члана 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао), биће одбачене.

Провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) а интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Теразије 41, Београд
и Немањина 22-26, Београд - за сва извршилачка радна места.
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основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање седам
година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; потребне компетенције за обављање послова радног
места одређене у Обрасцу компетенција.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема
извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки: методологија за припрему и израду плана
јавних набавки - провераће се путем писане симулације;
Посебна функционална компетенција за радно место:
2. Прописи из надлежности органа: Закон о спречавању корупције (“Сл. гласник РС” бр. 35/19, 88/19, 11/21 - аутентично тумачење и 94/21) - провераће се путем усмене симулације;
3. Прописи из делокруга радног места: Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/19) и Правилник о начину
обављања послова јавних набавки у Агенцији за спречавање
корупције - провераће се путем писане симулације.
Напомена: Правилник о начину обављања послова јавних
набавки у Агенцији може се наћи на интернет презентацији
Агенције за спречавање корупције.
3. Понашајне компетенције: управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет - провераће
се путем психометријских тестова, узорци понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са конкурсном комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Место рада: Београд, ул. Царице Милице 1.
V Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.
VI Oпшти услови за рад на радном месту: Држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у државном органу, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућем
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији
Агенције за спречавање корупције, Службе за управљање
кадровима или у штампаној верзији на писарници Агенције за
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Администрација и управа
спречавање корупције, Царице Милице 1.
- Образац пријаве за конкретно радно место мора бити потписан својеручно.
- Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
- Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају
непосредно на писарници Агенције за спречавање корупције,
Царице Милице 1, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места” (назив радног места).
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
- oригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- oригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема;
- оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
- oригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају
бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована. Сви тражени
докази се подносе у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника. Изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским једницама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018
- аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1 Београд.

број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција као и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице
Милице 1. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у
пријави.
XIII Лице задужено за давање информација о конкурсу: Слађана Петровић и Мирослава Милосављевић, бр. телефона: 011/4149-100, локал 311 и 304.
Напомене: Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Агенције за спречавање корупције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној
табли Агенције за спречавање корупције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све
који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12259/2021
од 27. децембра 2021. године, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава

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

1. Радно место просветног инспектора
у установама високог образовања и
ученичког и студентског стандарда
и планирање и унапређење рада
просветне инспекције, разврстано у
звање самостални саветник

у Сектору за инспекцијске послове, Одељење
за инспекцијске послове у установама високог
образовања и ученичког и студентског
стандарда
3 извршиоца

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, почев од 18.02.2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у установама високог образовања и ученичког и
студентског стандарда и нерегистрованим субјектима и обавља
послове у апликацији еИнспектор; подноси пријаве надлежним
органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; поступа по представкама и
извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје
обавештења странкама; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; анализира извештаје
о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује
у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и израђује предлоге за
унапређивање и уједначавање рада просветних инспектора и
предлаже неопходне мере; припрема предлоге иницијатива за
измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних
компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина

Услови: Високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо

XI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, положен испит за инспектора;
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска број 14.

2. Радно место аналитичара за програме
и активности из области енергетике енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије, разврстано у звање
саветник
у Сектору за технолошки развој, трансфер
технологија и иновациони систем, Одсек за
праћење реализације програма и активности
у области технолошког развоја и студијскоаналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију институтционалног
финансирања и вредновање рада научноистраживачких
организација, програма и активности и реализацију и вредновање рада научноистраживачких организација; прати,
анализира и координира активности програма из области
енергетике, рударства и енергетске ефикасности; координира и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори,
комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области технолошког развоја; спроводи процедуру стицања звања научног сарадника
и реизбора и припрема одлуке за избор и реизбор истраживача у звање научног сарадника обавља послове Секретара Матичног научног одбора за енергетику, рударство и
енергетску ефикасност; сарађује са надлежним институцијама из области одрживог развоја;организује састанке са
надлежним институцијама и државним органима из области
енергетике који се односи на реализацију стратешких докумената у области енергетике и организује регионалне и
домаће скупове на промовисању програма намењених научноистраживачким организацијама и другим организацијама
и институцијама, ради примене резултата научноистраживачког рада из области енергетике, енергетске ефикасности
и обновљивих извора енергије;учествује у раду за преговарачка поглавља енергетике и за науку и истраживање; међународна сарадња, контакт особа за енергетику и еуратом,
међународни пројекти, СБ УН 1540; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева број 12.

3. Радно место аналитичара за програме
и активности из области рударства,
геотехнике и управљања водама,
разврстано у звање саветник
у Сектору за технолошки развој, трансфер
технологија и иновациони систем, Одсек за
праћење реализације програма и активности
у области технолошког развоја и студијскоаналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију институционалног финансирања и вредновање рада научноистраживачких организација, програма и активности; и реализацију и вредновање
рада истраживача и валоризацији програма институционалног финансирања у области рударства, геотехнике и управљања водама; припрема материјале као стручне основе за
уговоре, одлуке, решења и другадокумената која се односе
на реализацију програма и активности; координира и обезбеђење функционисањаекспертских тела (одбори, комисије
и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких
програма и активности у области технолошког развоја; спроводи процедуру стицања звања научног сарадника и реизбора и припрема одлуке за избор и реизбор истраживача у
звање научног сарадника; обавља послове Секретара Матичног научног одбора за уређење, заштиту и коришћење вода,
земљишта и ваздуха; прати реализацију уговора кроз периодичне и завршне извештаје за текуће програме и активности;
координира спровођење мера и активности из акционог плана за спровођење националне стратегије одрживог развоја из
надлежности Министарства; сарађује са привредим субјектима,научноистраживачким организацијама и другим организацијама и институцијама ради примене резултата научноистраживачког рада; прати примену стандарда и техничких
прописа у процесу придруживања Европској унији применом
препорука OECD; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
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Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука на основним академским
студијамау обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичкимакадемским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;положен државни стручни
испит; најмање три године радног искуства у струци; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева број 12.

4. Радно место за опште послове,
разврстано у звање саветник

у Секретаријату министарства, Одељење за
опште послове
1 извршилац
Опис послова: Прикупља податке и припрема предлог буџета и финансијског плана из надлежности Секретаријата Министарства; припрема план јавних набавки из надлежности Секретаријата; сарађује са организационом јединицом Министарства
надлежном за финансијске послове и са организационом јединицом Министарства надлежном за послове јавних набавки
и спровођење поступака јавних набавки; прати реализацију
уговора из делокруга Секретаријата; припрема информације о
статусу објеката и непокретности у власништву Министарства;
израђује појединачна акта којима се регулише употреба печата
и акта којима се образује и уређује рад пописне комисије; припрема решења и захтеве за укњижење и искњижење основних
средстава Министарства; обавља и друге послова по налогу
начелника Одељења.
Услови: Високо образовање из научне области економске
или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

5. Радно место за односе са јавношћу,
разврстано у звање саветник
у Групи за медије и комуникације
2 извршиоца

Опис послова: Сарађује са свим унутрашњим јединицама
Министарства ради припреме информација и саопштења за
јавност о раду Министарства и предлаже мере за унапређивање медијске промоције Министарства; сарађује са представницима штампаних и електронских медија и припрема одговоре о активностима Министарства по захтевима штампаних и
електронских медија и других средстава јавног информисања;
припрема представнике Министарства за наступе у медијима
и организује редовне и ванредне конференције за новинаре
и друге медијске догађаје; припрема садржаје за друштвене
мреже и припрема комуникацијске активности Министарства
на видљивости пројеката у циљу промовисања образовања и
науке; прати и анализира извештавање медија о раду Министарства и обавештава унутрашње јединице Министарства
о објављеним информацијама које захтевају предузимање
одговарајућих мера из надлежности Министарства; сарађује
са државним органима и другим организацијама у циљу организовања заједничких медијских активности и промоција; води
евиденцију заказаних медијских обавеза представника Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о
резултату провере компетенције и не позива се да учествује
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за
сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано),
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• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу *
Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски
послови (поступак инспекцијског надзора и основе методологије
анализе ризика) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место- прописи из надлежности органа (Закон о просветној
инспекцији и Закон о високом обрзаовању) провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и методологија
праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима
јавних политика) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место
- прописи из делокруга радног места (Закон о српској академији
наука и уметности) провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и методологија
праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима
јавних политика) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о српској
академији наука и уметности) провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о печату
државних и других органа и Закон о јавним набавкама) провераваће се путем симулације (писано).
За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови
односа са јавношћу (односи са медијима) провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће
се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место
- прописи из делокруга радног места (Закон о јавном информисању и медијима) провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-zapopunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина
22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом
на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/3631256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном испиту за инспектора (само за радно место под
редним бројем 1.); оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за
инспектора.
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Администрација и управа
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним
за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана
пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 28. фебруара
2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних
компетенција за радно место под редним бројем 1. ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Захумска број 14, за радно место под редним бројем 1.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за радна
места под редним бројем 2, 3, 4, 5 ће се обавити у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом за радна места под редним бројем 2 и 3
обавиће се у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Његошева број 12, а за радна места
под редним бројем 4 и 5 у просторијама Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, Београд, Немањина број 22-26.
Учесници конкурса који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.
Напомене:
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да
су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за
заснивање радног односа. Положен испит за инспектора није
услов нити предност за заснивање радног односа Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на неодређено
време траје шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати без положеног испит за инспектора примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада..
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web
страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Београд, Поп Лукина 7-9

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12232/2021
од 27. децембра 2021. године, Министарство финансија-Управа
за јавни дуг, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.
II Радно места које се попуњава:

1. Радно место за продају и секундарну
трговину државних хартија од вредности
у Групи за продају и секундарну трговину
државних хартија од вредности, у Одсеку
за операције на финансијском тржишту, у
Сектору за задуживање Републике Србије,
у звању саветника, под редним бројем 14
Правилника
1 извршилац

Опис послова: Спроводи аукције државних хартија од
вредности; припрема извештаје о спроведеним операцијама
са државним хартијама од вредности; обезбеђује информације из делокруга унутрашње јединице по захтеву донатора,
међународних финансијских институција, страних влада, рејтинг агенција, инвеститора у државне хартије од вредности и
других; стара се о развоју примарног и секундарног тржишта
државних хартија од вредности; оперативно спроводи трансакције са вишковима ликвидности, или/и средствима финансијске имовине Републике Србије под управљањем; припрема
и ажурира податке за веб сајт Управе; припрема информације
из делокруга унутрашње јединице; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
III Место рада: Београд, Поп-Лукина бр. 7-9.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се писменим путем.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (1. прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирање доступних информација;) провераваће се путем симулације (писмено).

- Посебна функционална компетенција за радно место -професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (1. Стратегија управљања јавним дугом, 2. Закон
о јавном дугу) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (1. Уредба о општим
условима за емисију и продају државних хартија од вредности
на примарном тржишту, 2. Уредба о општим условима за емисију и продају дугорочних хартија од вредности на међународном финансијскокм тржишту) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - страни
језик (енглески Б1) - провераваће се писано путем теста.
Провера понашајних компетенција за раднo местo:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
IV Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
наведено извршилачко радно место: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на web
страници Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
web страници Министарства финансија - Управа за јавни дуг
www.javnidug.gov.rs
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“. Датум оглашавања:
02.02.2022. Датум истека рока за пријављивање: 10. фебруар
2022.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарство
финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд
и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији
на писарници Министарство финансија - Управа за јавни дуг,
Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд са назнаком за јавни конкурс.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ о
знању рада на рачунару и страног језика.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању
рада на рачунару и страног језика биће ослобођени провере
компетенције „дигитална писменост“ и „енглески језик Б1“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „дигитална писменост“ и „енглески језик Б1“.
VII Остали докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има
положен државни стручни испит) кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта
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2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују,
врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење осталих доказа: кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство
финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 22. фебруара
2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим
пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија“
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Министарству финансија - Управи за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000
Београд.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: за оглашено радно место радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења: Милица
Милићевић Стојановић, тел. 011/2927-614.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу
Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног
места на који се конкурише”, или предају непосредно на писарници Министарства финансија - Управе за јавни дуг, Поп-Лукина
7-9, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места (назив радног места)”.
НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа
(јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној
табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
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ЛЕСКОВАЦ

4. Послови јавних набавки

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

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: 112-12267/2021 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 ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЛЕСКОВЦУ

1. Реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области Педагошке, или Психолошке или Социолошке науке или из стручне
области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија, педагогија или социологија или из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и
третман поремећаја понашања, или Политичке науке -смер за
социјалну политику и социјални рад на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
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 и Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Организатор културно-образовних и
спортских активности
у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за социјални рад и социјалну политику, или
из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације смер за превенцију и третман поремећаја понашања или из
стручне области Физичко васпитање и спорт или из стручне
области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија, педагогија или социологија на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три година 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 Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Правни послови

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области
Правне 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 Закона о државним службеницима
- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор
са кандидатима.

Услови: Стечено високо образовање из научне области
Правне науке или 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 Закона о јавним набавкама усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

5. Одржавање рачунарске опреме и
система интегралне техничке заштите

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области
Организационе науке или Рачунарске науке или Математичке и Физичке науке и из стручне области Електротехничко и
Рачунарско инжињерство, 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 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.

6. Послови материјално-финансијског
извештавања, планирања и контроле

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит 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 и Уредбе о буџетском рачуноводству
- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор
са кандидатима;

7. Матична евиденција

у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, положен државни стручни
испит 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.

8. Писарница и архива

у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, 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 и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.

9. Послови депозита и кантине

у Одсеку за материјално-финансијске послове
у Служби за опште послове, у звању референт
2 извршиоца
Услови: Завршена средња школа, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
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Администрација и управа
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.

10. Финансијски књиговођа

у Одсеку за материјално-финансијске послове
у Служби за опште послове, у звању референт
1 извршилац

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).

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.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ

Услови: Завршена средња школа, економске струке, положен
државни стручни испит и најмање две године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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.

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.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.

Место рада: 16000 Лесковац, Улица 6. септембар број 2.
III 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 (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту могу поднети доказ о положеном правосудном
испиту)-заједничко за сва радна места;
- 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.
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.
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IV 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.
V 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.
VI 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.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/3631-059 (радним
данима од 12.00 до 14.00 часова).
IX 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.

ПРИЈЕПОЉЕ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32

Општински јавни правобранилац
на период од 5 година.

УСЛОВИ: Услови за запослење прописани су чланом 80 Закона о запосленима у аутономним покраинама и јединицам
локалне самоуправе: да је пунолетан држављанин Републике
Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале
услове одређене Законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места; да није правноснажно осућивано на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да раније
није престао радни однос у државном органоу односно органу аутономне покраине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа. Услови прописани Одлуком општинском правобранилаштву општине Нова
Варош („Сл. лист општине Нова Варош”, број 5/14 и 6/14). Да
је држављанин Републике Србије; да испуњава опште услове
за рад у државним органима; да је завршило правни факултет,
положило правосудни испит, достојно правобранилачке фунције и има десет година радног искуства у правној струци после
положеног прабосудног испита. Уз пријаву на оглас доставити: Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци); уверење полицијске управе да кандидат
није осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије
од шест месеци); уверење о општој здравственој способности
(не стариј од шест месеци); уверење о положеном правосудном
испиту; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; доказа о радном искуству после положеног правосудног испита. Напомена: сви докази се прилажу у оргиналу
или у фотокопији која је оверена код надлежног органа. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС”, број 18/2016), прописано је између осталог да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности да органп рибави податке о којима се води службена евиденција или ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу
Републике Србије. Пријаве са потребним доказима доставити
на горе наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас”. Лице задужено за давање
информација о огласу је Данијела Попадић, тел. 063/1172-176.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О
исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

ВАЉЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ
140 00 Ваљево, Вука Караџића 5
тел. 014/295-702

Оглас објављен 19.01.2022. године у публикацији
“Послови” за радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник у звању самостални саветник, мења
се у погледу броја извршилаца и уместо два извршиоца треба да стоји један извршилац. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Трговина и услуге / Медицина

Трговина и услуге
“PREM INTERNATIONAL” DOO
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 92
тел. 069/1892-321

Радник на одржавању чистоће холова и
гаража
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати на e-mail: katarina.malvic@preminternational.rs у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

“EXCELLENT CARGO” DOO

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313

Возач

у међународном саобраћају
4 извршиоца
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е катогорије. Пријаве кандидата
на e mail: exccargo@sbb.rs

“GENERALI OSIGURANJE”

11000 Београд, Миће Поповића 7б

Саветник за животна осигурања
3 извршиоца

Теренски рад. Пријаве кандидата на e mail: dusan.bursac@
generali.rs.

DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-234

Продавац

на одређено време, место рада Инђија
21 извршилац
Опис посла: услужује потрошача, тачно мери и маркира робу,
учествује у процесу требовања робе у циљу одржавања залиха на оптималном нивоу, врши квантитативан и квалитативан
пријем робе (рок, декларација и органолептицка својства) уз
контролу температурног режима, на основу дефинисане документације, помаже потрошацима при паковању робе, води
рацуна да се роба не оштети и информише их о начинима
плаћања и промотивним акцијама и поседује: добре вештине
комуникације, оријентисаност на сарадњу и тимски рад, усмереност на купце и њихове потребе.
Нудимо вам: могућност грађења каријере у интернационалној
компанији, попуст у Макси, Мега макси, Темпо и Shop&go форматима, попусте за робу и услуге преко клуб бенефита Delhaize
Serbia, годишњи одмор већи од законског минимума.
Уколико се препознајете у овој улози - пријавите се слањем
биографије путем линка https://posao.delhaize.rs/.

„ART VISION“ DOO

Шанкер

“BIDOK TEX” DOO

11070 Нови Београд, Душана Вукасовића 76/5
тел. 062/202-072

Комерцијалиста - менаџер продаје
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у било којем занимању, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије.

Помоћни радник у кројачници и
паковању
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ТОП СОФА СРБ ДОО

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: ниво образовања I - VII степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил, шивач, радно искуство 12 месеци
(искуство на пословима шивења коже или платна), пожељно
до 55 година старости. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз и исхрана. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, место и време: ТОП СОФА
СРБ доо, Бунушевац бб., Врање, у периоду 08.00 - 16.00 часова.
Јављање кандидата на контакт телефон: 017/350-051, 017/350050. Достављање радних биографија на увида. Рок за реализацију пријаве: 31.03.2022. године.

ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО
РЈ БЕЛА БРЕЗА - ДЕЧИЈЕ
ОДМАРАЛИШТЕ

место рада Чајетина, Рожанство
3 извршиоца

Опис посла: ситне поправке и радови на објекту, одржавање
функционалности објекта.
УСЛОВИ: од I до IV ССС, без обзира на занимање; радно искуство није неопходно; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен
смештај и исхрана. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе на e-mail: vatroozna@gmail.com, могу
да се јаве лично, адреса послодавца у Крагујевцу: Драгољуба
Миловановића Бене бр. 101, сваког радног дана од 08 до 16
часова или могу да се јаве на контакт телефон: 063/640-177,
најкасније до 26.02.2022. године.

Кувар/куварица

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Контакт са послодавцем:
слање пријаве за посао имејлом; јављање кандидата на телефон 060/3643-650, лице за контакт: Мирослав.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; пожељно радно искуство на пословима кувара.
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УСЛОВИ: минимум III ССС, без обзира на радно искуство
и врсту квалификације, обавезно поседовање лиценце за
обављање послова физичко техничког обезбеђења, са или без
ношења оружја. Контакт са послодавцем: јављање на телефон
послодавца, или достављање радних биографија путем имејла
или редовне поште.

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

Домар - радник на одражавању објекта

УР “ЧАРДАК”

Помоћни кувар/куварица
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; пожељно радно искуство на пословима помоћног кувара.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се јављају на контакт
телефон: 060/4416-001.

31205 Севојно, Партизанска бб.
тел. 064/8677-608

Вршац, Цара Лазара 12
тел. 060/4009-092
e-mail: fokusprotect@gmail.com

на одређено време
2 извршиоца

Златибор, Чајетина
тел. 063/640-177
e-mail: vatroozna@gmail.com

“COPPER COM” DOO SEVOJNO

FOCUS PROTECT DOO VRŠAC

на одређено време, са местом рада у Ужицу
5 извршилаца

Радник на шивењу

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему (лица без стручне
спреме, I, II, III, IV, V, VI/1, VI/2, VII/1 степен стручне спреме),
лиценца за обављање послова професионалног возача (ЦПЦ),
возачка дозвола Б категорије, возачка дозвола Ц категорије.
Теренски рад. Трајање конкурса до 20.02.2022. Директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, Марковац, Које Миленковића бр. 4, у осам сати сваког
дана. Слање пријаве за посао имејлом, јављање кандидата на
контакт телефон, 064/6232-181.

УСЛОВИ: III ССС, конобар, пожељно познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика. почетни ниво.

Радник обезбеђења - чувар

17500 Врање, Бунушевац бб.
тел. 017/350051
e-mail maja.djordjevic@topsofa.rs

Возач - достављач робе

на одређено време, за рад у Ужицу

ОСТАЛО: ОСТАЛО: јављање кандидата на телефон: 064/8677608, контакт особа Милица Дуловић. Слање радних биографија
на e - mail: milica@coppercom.rs Оглас је отворен до попуне радних места.

18000 Ниш, Бранка Крсмановића 43

11325 Марковац, Које Миленковића 4
тел. 064/6232-181
e-mail: mlekara.markovac1@gmail.com

УСЛОВИ: III ССС, пожељно познавање рада на рачунару

Конобар

пробни рад 1 месец

26232 Старчево, Лењинова 91
тел. 060/3643-650
e-mail: miroslav@artvision.rs

МЛЕКАРА МАРКОВАЦ

на одређено време, са местом рада у Ужицу
2 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста изабрани
лекар за одрасле
на одређено време

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

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, завршен курс из цитологије, основно познавање рада
на рачунару.

Шеф ресторана

на одређено време, са местом рада у Ужицу
УСЛОВИ: III ССС, пожељно знање рада на рачунару, пожељно
познавање енглеског језика, почетни ниво.

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 откри-
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Медицина
вању и сузбијању фактора ризика за настанак болести; прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово
отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у
заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује
и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (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 ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за
рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска
средства, као и медицинско - техничка помагала; даје оцену
о здравственом стању и упућује на оцену радне способности;
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.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 20 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 069/1514-111

Доктор медицине
Опис посла: обавља прегледе пацијената и упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну
дијагнизу, одређује одговарајуће терапије, упућује пацијенте
на консултативно-специјалистичке прегледе, на стационарно
лечење или рехабилитацију, врши оцену здравственог стања
и радне способности, упућује пацијенте на лекарску комисију,
издаје лекарско уверење за суд, обавља мале хирушке и остале
интервенције, обавља кућне посете, врши утврђивање смрти
(мртвозорство), води прописане евиденцијеобавља прегледе и
дијагностику која је неопходна, одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења, прописује
лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско техничких помагал, води прописну медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника као и друге
послове у вези свог радног места.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме. Доставити: копију о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу, оверена фотокопију дипломе о
завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве слати на
Правну службу ДЗ Оџаци, 25250 Оџаци, Мостонга 25. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Рок за доношење одлуке о избору
кандидата је 30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине;
поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису
у именик Лекарске коморе. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену копију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине; оверену
копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске коморе; биографију; копију личне карте (читач
електронске личне карте); извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена; доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске
станице), не старије од шест месеци од дана расписивања
огласа; доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда), не старије од шест месеци од
дана расписивања огласа; уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од шест месеци од дана расписивања огласа.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији

Бесплатна публикација о запошљавању

“Послови”. Пријаве са потребном документацијом доставити
лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком “За
оглас”. Непотпуне и неблаговремне пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине
2 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине изабрани лекар за
одрасле
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар општег
смера
на одређено време
5 извршилаца

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

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за лабораторијске техничаре, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара, пробни рад 6 месеци.
ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси
са назнаком за које радно место се подноси пријава. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице,
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/851-315

1. Возач санитетског возила - возач у
ХМП
на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: средње образовање.
Додатна знања, искуство: возачка дозвола Б и Ц категорије.

2. Спремачица здравствених просторија
на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: основно образовање.

3. Радник обезбеђења без оружја - чувар
на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла.
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: средње образовање.
Додатна знања, искуство: лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној
школи (оверена фотокопија), сведочанство о завршеној основној школи за радно место под бројем 2, (оверено), за послове
возача као доказ доставити оверену фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена
фотокопија), уверење општинског суда да се не води кривични
поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије
од 6 месеци. У молби кандидат треба да наведе документацију
коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом
на горе наведену адресу, са назнаком ”За оглас ____ (навести
радно место за које се конкурише)“ Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији ”Послови” НСЗ. Оглас ће
бити објављен и на огласној табли и интернет презентацији
Дома здравља, и на интерент страници Министарства здравља.
Изабрани кандидати биће писмено обавештени. Опис послова:
Према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Бујановац од IV/2020. године.
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
КРАГУЈЕВАЦ

Фармацеутски техничар

Возач санитетског превоза

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

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

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

Лекар опште медицине у екипи хитне
медицинске помоћи

на одређено време због повећаног обима
посла, до 31.03.2022. године (уз могућност
продужења)
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: VII/1 степен стручне спреме, медицински
факултет и положен стручни испит. Опис послова: Послови
лекара опште медицине у екипи хитне медицинске помоћи
у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кандидати
подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији:
диплому медицинског факултета; уверење о положеном
стручном испиту; лиценцу или решење о упису у Лекарску
комору Србије; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена кандидата); доказ о радном
стажу из ПИО фонда или други доказ о радном искуству;
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.
Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са
повећаним ризиком према Акту о процени ризика. 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: 034/6312-306. 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 лекар опште
медицине у екипи ХМП“.

Национална служба
за запошљавање
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34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306
на одређено време
3 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 кандидат мора поседовати лекарски
налаз којим потврђује рад под отежаним условима са завршеним курсом по програму одсека за стручно усавршавање.
Опис послова: послови возача санитетског 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); уверење
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или
други доказ о радном искуству; 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; докази о
додатном стручном образовању или оспособљености (уколико
их кандидат поседује); возачку дозволу 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: 034/6312-306. 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 возач санитетског
превоза“.

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

Доктор медицине - специјалиста
педијатрије

у Служби за хитну медицинску помоћ
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:
VII2 степен стручне спреме, специјалистички испит, положен
стручни испит, лиценца, најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис послова:
послови доктора медицине специјалисте педијатрије у хитној
медицинској помоћи у складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Заводу. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или
овереној копији: диплому медицинског факултета; уверење о
положеном специјалистичком испиту за радно место лекара
специјалисте; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије; 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 радном искуству; 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 биографија, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног
односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за заснивање радног односа
на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика. 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: 034/6312306. 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 доктор
медицине специјалиста педијатрије у Служби хитне медицинске помоћи”.

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

Медицински техничар

(IV степен) за потребе Ургентног центра, на
одређено време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Фармацеутски техничар

(IV степен) за потребе Ургентног центра, на
одређено време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17,
95/2018) 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); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл 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 горе наведене документе у року наведеном у одлуци
о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса 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) ”.

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

Струковни медицински техничар

(VI степен) за потребе Ургентног центра, на
одређено време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17,
95/2018) 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; уверење о положеном стручном
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Медицина
испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, 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)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Стоматолошка сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време, због повећаног обима
посла од 3 месеца, за рад у Одељењу за
дечију и превентивну стоматологију
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена
средња медицинска школа стоматолошког или општег смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време, ради замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад,
за рад у Служби опште медицине
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О
коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
горе наведену адресу. Опис послова: утврђен Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Доктор медицине - изабрани лекар

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

у Одељењу за здравствену заштиту одраслих
становника, Служба за здравствену заштиту
одраслих становника са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и стоматолошком
делатношћу, на одређено време замена до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.05.2005. године. Додатна знања / испити
/ искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати уз
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; потврду - препоруку о радном искуству након положеног стручног испита на
пословима здравствене струке; оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежене коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), кратку биографију. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” НСЗ. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за правне и економско финансијске послове,
Дома здравља Ћићевац. Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису у складу
са условима овог огласа неће се разматрати. Опис послова:
детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

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

Доктор медицине изабрани лекар за
одрасле
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената,
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља у смислу превенције у оквиру
прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и
инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на
лични захтев и на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран
за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање,
медицински факултет: на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Радно искуство/ додатна
знања / испити: стручни испит; лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома

Београд
Палилула, Кнез Данилова 16

Виша медицинска сестра - техничар у
амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и
подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију, спроводи план здравствено-васпитног рада
вишег и средњег медицинског кадра, сачињава план стручног
усавршавања медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој
нези, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње
извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни
годишњи извештај, ради све послове описане код медицинске
сестре-техничара са средњом спремом, стара се о правилном
чувању, утрошку и роковима важности лекова, одговорна је за
потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, врши обуку приправника и млађих техничара,
фактурише пружене здравствене услуге, ради и остале медицинске и административне послове из домена своје струке по
налогу одговорне сестре, за свој рад одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање
медицинске струке, општи смер на основним студијама првог
степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Радно искуство/ додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виши нутрициониста дијететичар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља индивидуалне консултације након прегледа лекара, учествује у прикупљању биолошких података, прикупља здравствене податке о акутном или хроничном
обољењу, обавља антропометријска мерења, обавља функционална испитивања, обавља дијететска испитивања, врши
израду одговарајуће дијете, врши едукацију пацијената врши
праћење и контролу дијетотерапије, обавља рад у саветовалишту, ради едукацију становништва, врши праћење ефеката
прописаног начина исхране, фактурише здравствене услуге које пружа, води медицинску документацију и сачињава
извештаје о свом раду обавља и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца за свој рад је одговоран непосредном руководиоцу, начелнику службе и главној
сестри ДЗ.
УСЛОВИ:стручна спрема / образовање: високо образовање, на
основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Радно искуство / додатна знања
/ испити: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању нутриционисте - дијететичара са вишом,
односно високом стручном спремом. Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном
школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца

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

деном радном месту, знање енглеског језика, познавање рада
на рачунару, возачка дозвола Б категорије, активан возач;
организационе способности. Пријаве и CV слати на адресу:
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”,
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд са назнаком: за конкурс пословни секретар. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови” код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет
страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти за здравствену заштиту деце

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из домена
своје области, припрема и учествује у обављању превентивних
прегледа, обрада рана, фиксациони завој, скидање конаца и
копчи, фракционарно давање серума и других лекова, обрада
опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ
ињекција у служби и стану болесника, давање вакцине и превијање у служби и у стану болесника, узимање бриса из носа и
грла, одговорна је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског рада, месечни преглед медицинског рада, пријава заразних обољења, пријава хроничних обољења, врши требовање и
набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок
трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова. Одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова и санитетског материјала, обавља дезинфекцију
радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема материјале и инструменте за рад, вођење електронских картона, фактурисање услуга и утрошак материјала,
ради и остале послове из области своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној медицинској
сестри, непосредном руковдиоцу и начелнику службе.

на одређено време, због повећаног обима
посла, у Одељењу за здравствену заштиту
одраслог становништва, Одсек здравствена
станица Ратаје

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, педијатријски смер. Радно искуство / додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре
- техничара. Познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр.12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Пословни секретар

на одређено време, до 12 месеци, због
повећаног обима посла, у Одсеку за
медицински отпад Одељења хигијене у
Центру за хигијену и хуману екологију
Опис послова и радних задатака: обавља административне
послове. Прикупља, контролише, уређује и обрађује податке
неопходне за формирање базе података и вођење евиденција Одсека и у раду предузима одговарајуће мере заштите података. Учествује у сарадњи са трећим лицима у вези
прикупљања, преузимања, третмана и безбедног одлагања
медицинског отпада. Прати трошкове рада постројења и
јединице за третман медицинског отпада. Прати трошкове рада постројења и јединице за третман медицинског
отпада. Учествује у планирању набавки хемијских и других
индикатора за третман инфективног и осталог медицинског
отпада. Обезбеђује континуирано снабдевање потрошним
материјалом за прикупљање и третман отпада. Учествује у
изради плана управљања медицинским отпадом Института.
Учествује у контроли и синхронизацији реализације уговора са трећим лицима за третман инфективног отпада. Прати
објављивање прописа од значаја за безбедност и здравље
на раду и управљање отпадом. Прати иновације у области
управљања отпадом у земљи и иностранству. Учествује у
изради шестомесечних и годишњих извештаја о раду јединице за третман отпада. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одсека, по налогу начелника Центра,
односно директора Института.
УСЛОВИ: високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање шест месеци радног искуства на наве-
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ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”
Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати
и посебне услове утврђене Правилником о организацији и
систематизацији послова Дома здравља „Др Добривоје Гер.
Поповић”. Посебни услови за заснивање радног односа су:
високо образовање: на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит; лиценца; радно искуство од најмање шест
месеци у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
Лекарске коморе Србије, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. 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; уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага, уверење надлежне полицијске станице да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој
установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене
податке, 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 Дом здравља„Др Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве
на оглас се могу поднети од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља, сајту и огласној табли Дома здравља „Др
Добривоје Гер. Поповић”. Пријаве послати поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос”, или предати лично преко писарнице радним
данима од 07-15 часова. Непотпуне пријаве неће се разматарати.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
16240 Медвеђа, Личка 12

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање
5 година радног искуства у струци. Кандидат уз прописану
конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни
период на који се врши избор. Директора именује надлежни
орган општине Медвеђа, на основу спроведеног конкурса, по
прибављеном мишљењу управног одбора Центра за социјални
рад. Изборни поступак по конкурсу спроводи Управни одбор
Центра за социјални рад и у том поступку разматра приспеле
пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане
услове и достављају је, заједно са својим мишљењем надлежном органу општине Медвеђа. На именовање директора Центра за социјални рад сагласност даје надлежно министарство
за социјални рад. Кандидат уз пријаву на конкурс обавезно
подноси следећу документацију: копију или очитану личну
карту, диплому о завршеној стручној спреми, потврду о радном
искуству у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о здравственој способности (накнадно
се доставља по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје надлежна полицијска управа), уверење да није
покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење
издаје надлежни суд). Докази о испуњавању услова достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе на писарницу Центра за социјални рад у Медвеђи
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс за
директора”. Контакт телефон 016/891-340.

НИКОЛА РАДОМИРОВИЋ ПР
УСЛУГЕ СТАРИХ ЛИЦА
11000 Београд, Грчића Миленка 79

Медицинска сестра - неговатељица
пробни рад

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња медицинска школа; без обзира на радно искуство.

Неговатељ старих лица
пробни рад

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира на радно искуство.

Ветерина

ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на контакт телефон
063/7754-006. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БЛАЦЕ

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„АНУБИС“ ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Момчила Тешића 4
тел. 060/4455-671
e-mail: vet.anubis@gmail.com

18420 Блаце, Светог Саве 4
тел. 027/371-042

Ветеринарски техничар

у Домском одељењу за смештај одраслих и
старијих лица при ЦСР Блаце, са 50% радног
времена

Доктор медицине

(помоћ ветеринару током интервенција) на
одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV ССС, ветеринарски техничар, пожељно радно
искуство, није обавезан услов, пожељно положен државни
испит, познавање рада на рачунару, поседовање возачке
дозволе Б категорије. Контакт са послодавцем: јављање на
телефон послодавца, или достављање радних биографија на
имејл адресу послодавца. Рок за пријављивање на конкурс:
27.04.2022. године.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академиским студијама по опропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, на основним академским
студијама у трајању од најмање 5 година по пропису који је
уређивао високо образовање од 10. септембра 2005.г.; знање
рада на рачунару, стручни испит, лиценца у складу са прописима којима се уређује област послова здравствених радника,
најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: пријава, потписана својеручно са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, потврда о радном
стажу у струци; уверење о опште здравственој способности;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној
спреми; потврда о радном искуству или оверена фотокопија
радне књижице; уверење да кандидат није осуђиван; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак, односно
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Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање
да није поднет захтев за спровођење истраге или одређених
истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по
службеној дужности. Лекарско уверење дужан је доставити
кандидат који буде примљен у радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.Пријаве се подносе нагоре наведену
адресу са назнаком “За оглас - доктор медицине”.

Индустрија и грађевинарство
“ТЕХНАЛ” ДОО БЕОГРАД

11090 Београд, Александра Војиновића 3
e-mail: janko.basic@tehnal.rs
тел. 062/8531-749

Бравар - производња АЛУ и ПВЦ
столарије
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме.

Стаклорезац у производњи АЛУ и ПВЦ
столарије
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Теренски рад.

Фарбар

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Мајстор за АЛУ и ПВЦ столарију
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Радно искуство 12 месеци.

Помоћни радник у производњи АЛУ и
ПВЦ столарије
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

TEHNIX BEO DOO

11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 55

Виљушкариста

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци. Опис посла: управљање виљушкаром, утовар и истовар
материјала и готових производа, брига о одржавању виљушкара, праћење лагер листе.

Монтажер пословних контејнера
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци (искуство у уградњи ПВЦ столарије). Опис посла: завршна монтажа пословних контејнера, коришћење циркулара,
сечење плочастих материјала. уградња грађевинских панела,
уградња ПВЦ столарије.

Бравар заваривач

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; радно искуство 12
месеци. Опис посла: заваривање МИГ/МАГ (ЦО2) поступак,
бушење, брушење, заваривање и монтажа челичних конструкција, читање цртежа склопова; атест за МИГ/МАГ поступак
заваривања.
ОСТАЛО: кандидати пријаве могу послати на e-mail: aleksandar.
tisma@tehnix.com Контакт телефон: 060/853-5015. Конкурс је
отворен 30 дана.

FORTACO GRUŽA
34230 Гружа, Салаши бб.
e-mail: fortaco.serbia@fortacogroup.com
тел. 062/8856-958, 034/240-920

ЦНЦ оператер

динамички план извођења радова; води грађевинске дневнике, обрачунске листове, и др. документације; врши надзор над
квалитетом и динамиком радова ангажованих коопераната;
израда студије, експертизе и техничке документације. Особине
које тражимо од кандидата: озбиљност и одговорност у раду;
поузданост, организованост и преданост послу; спремност за
даља усавршавања и усвајања нових знања; спремност на тимски рад. Нудимо Вам: одговарајућу финансијку стимулацију;
рад на изазовним пројектима у динамичном окружењу; могућност напредовања и усавршавања у професионалном смислу.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из стручне области
грађевинарства, смер хидротехника; напредно познавање MS
Office пакета; познавање рада у наменским и стручним софтверима; возачка дозвола Б категорије; пожељно је да кандидат има радно искуство. Пријаве слати на office@markotc.com,
најкасније до 26.02.2022. године. У процесу селекције ће бити
укључени само кандидати који испуњавају тражене услове.

BEAR GIPS DESING PANČEVO
26000 Панчево, Банијска 1
тел. 069/662-965

Гипсар

4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије.Трајање конкурса до 06.07.2022. године. Јављање кандидата на телефон, 069/662-965, лице за контакт: Данило Скакавац.

Култура и информисање
ФОНДАЦИЈА “БРАЋА КАРИЋ”
11000 Београд, Генерала Штурма 1
тел. 063/310-606

Кустос музеја

на одређено време 12 месеци
4 извршиоца

на одређено време

УСЛОВИ: III или IV ССС, обрађивач метала на машинама са
нумеричким управљањем; радно искуство 12 месеци.

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани историчар уметности - филозофски факултет; најмање 5 година радног искуства.

Радник на механичкој монтажи
производа

на одређено време

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, механичар, машиниста, машинбравар; радно
искуство 12 месеци.

Архивар

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; најмање 5 година
радног искуства.

Радник на пескарењу и метализацији
производа

ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен и да се против њега
не води кривични поступак. Пријаве слати електронским путем
на e-mail: office@karicfoundation.com, или се јавити на контакт
телефон 063/310-606 сваког радног дана од 10-14 часова. Само
ће кандидати који уђу у ужи избор бити контактирани.

УСЛОВИ: III ССС, у било ком занимањурадно искуство 12 месеци.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ ПАЗАР

на одређено време 12 месеци

За сва радна места: Кандидати треба да се јаве на контакт
телефон 062/8531-749 или да пошаљу пријаве за запослење на
e-mail: janko.basic@tehnal.rs

на одређено време 24 месеца
4 извршиоца

Заваривач

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 064/8186-257

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО

УСЛОВИ: III ССС, варилац; лиценца за МИГ и МАГ заваривање;
радно искуство 12 месеци.

на мандатни период од 4 године

11030 Београд, Водоводска 160

Радник на монтажи производа хидрауличар

Привредно друштво ЖГП ГП „БЕОГРАД”, д.о.о. из Београда, је
грађевинско предузеће које се више од 70 година бави делатношћу из области нискоградње (изградња мостова и тунела).
Тренутно имамо потребу за радним местом

Електричар
Опис посла: врши контролу и организацију постављања електроинсалација, врши распоред и контролу оптерећења мреже, контролише исправност утичних места и по потреби врши
замену утикача и прекидача, одговоран је за исправност главних и споредних ормана и води рачуна о правилном димензионисању осигурача за сваки струјни круг, одговоран је за одржавање свих електричних инсталација у објектима, одговоран је
за исправност сијаличних места и врши замену сијалица, стара
се о чувању опреме са којом ради.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар); радно искуство није неопходно али је пожељно. Лице за контакт: Александар Петковић (060/7600-191, e-mail: zgp@beotel.rs).

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

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, монтер уређаја хидраулике и пнеуматике;
радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз и исхрана. Рад у сменама. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на e-mail: fortaco.serbia@fortacogroup.com, или
да се јаве на контакт телефоне 062/885-69-58, 034/240-920,
најкасније до 28.02.2022. године.

“MARKO TRANS CARGO“
DOO, BEOGRAD
e-mail: office@markotc.com

Дипломирани грађевински инжењер /
инжењер хидротехнике
на одређено време на 3 месеца, за рад у
Крагујевцу

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

Директор

УСЛОВИ: услови и квалификације за избор директора прописани су Законом о култури и чланом 18 Статута Културног
центра Нови Пазар. За директора Културног центра Нови
Пазар може бити изабран кандидат који испуњава следеће
услове: да има високу стручну спрему друштвеног смера (да
има одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена - дипломске академске студије - мастер, или високо
образовање на основним студијама у трајању од 4 године),
да има 5 година радног искуства у области културе, да има
организаторске и стручне способности, да не постоје законске сметње за именовање 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 за директора, Управни одбор ће
поред услова из члана 2 ове одлуке, ценити и следеће услове:
познавање пословања установа културе, искуство на руководећим пословима у области културе, квалитет предложеног
програма рада и развоја Културног центра, активно знање
једног светског језика. Конкурсна документација за избор
кандидата за директора Културног центра Нови Пазар треба
да садржи: оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, оверену копију радне књижице или други
доказ о радном искуству, пријаву са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, копију личне карте, уверење
о држављанству, предлог програма рада и развоја Културног
центра. Доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење (не старије од 6 месеци) доставља изабрани кандидат. Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореним ковертама, лично или путем поште, на горе наведену адресу, са
назнаком „За јавни конкурс - избор директора Културног цен-
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Наука и образовање
тра Нови Пазар”. 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 Националне
службе за запошљавање „Послови”. Додатне информације и
обавештења у вези конкурса могу се добити на контакт телефон: 064/8186-257.

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Нумеричка
математика и оптимизација
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 5 година

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

Б Е О Г РА Д
ППУ “БУБАМАРИН ЛЕТ”

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - математичке науке.

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Доцент за ужу научну област Економска
геологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом образовању и одредбама члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Васпитач

ОСТАЛО: пријаве са прилозима (биографија, списак стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд,
Ђушина број 7, соба 107 у року од 15 дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: bubamarinletvrtic@gmail.com

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 153а/39
пробни рад 1 месец

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Зоологија

на период од 4 године

11000 Београд, Студентски трг 16

на Катедри за зоологију бескичмењака и
ентомологију у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Асистент са докторатом за ужу научну
област Биологија микроорганизама

на Катедри за микробиологију у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти “Јевремовац”,
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање или за привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања
у вршењу раније дужности, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од 2 године
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе оверен препис / фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис / фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о
положеном испиту за лиценцу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију доказа о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за
унутрашње послове (не старије од 6 месеци), уверење из суда
опште надлежности да се против кандидата не води кривични
поступак нити је покренута истрага (не старије од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности привредног суда (не старије од 6
месеци), оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново
лекарско уверење), оригинал доказ - потврду о најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (потврда садржи
податак о радном стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања - не старија од 6 месеци),
доказ о познавању српског језика осим кандидата који су на
српском језику стекли одговарајуће образовање (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), уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника)
ако га поседује, кратку биографију преглед кретања у служби
са биографским подација. Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од 30 дана од дана пријема документације из чл. 123 ст. 17 Закона о основама система образовања и
васпитања, врши избор директора установе и доноси решење
о његовом именовању о чему ће школа обавестити лица која
су се пријавила на конкурс. Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора образована од стране Школског одбора. Достављена документација се не враћа кандидату. Сви наведени докази саставни су део пријаве на конкурс
и морају бити оверени и не могу бити старији од 6 месеци.
Подаци који се прикупљају у конкурном поступку биће кошћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља установи са
свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
лично у секретаријату школе од 08.00 до 14.00 часова или препорученом пошиљком на наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс за директора школе”.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
11000 Београд, Љубе Јовановића 2а

Домар

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. За директора школе може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање за наставника
гимназије, за педагога и психолога стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука са претходно
завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има обуку и положен испит за
директора школе, да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није 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 мало-

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: средња
стручна спрема из области звања металске, столарске, електриачрске, водоинсталатерске и молерско-фарбарске струке, а
у свему према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене, 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 и 5. да зна језик на
коме се остварује образовно васпитни рад. Доказе о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 доставити уз пријаву на конкурс
(оверена фотокопија дипломе, доказ о неосуђиваности, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), а
из тачке 5 само уколико су диплому стекли на универзитетима
ван РС, доказ из тачке 2 доставља се пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар који треба попунити се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, а уз
формулар доставити и кратку биографију. Пријаве кандидата
са са доказима о испуњености услова конкурса достављају се

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

Наука и образовање
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс” у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани или струковни васпитач, пожељно стручни испит или лиценца, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати
на e-mail: kuca.maste@yahoo.com у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2637-222, 2185-585

Оглас објављен 29.09.2021. године, у публикацији
“Послови” поништава се за радно место настаника
предмета Куварство - вежбе (са 90% радног времена)
и Националне кухиње - вежбе (са 10% радног времена), ради замене одсутног запосленог наставника, на
одређено време, преко 60 дана, па до његовог повратка.
У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту и Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Арчибалд Рајс”: IV степен средње стручне
спреме, било ког профила; савладан програм обуке за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, број
87 од 12. децембра 2019. године), напомена: за лице које има
савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента или модуларни Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године,
сматра се да има савладан програм обуке према Правилнику
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду); неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да говори српски и ромски језик;
држављанство РС.
ОСТАЛО: Од документације обавезно приложити: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) радну биографију, са назначеном адресом и бројем телефона; 3) доказ о стручној спреми - оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
која није старија од шест месеци); 4) доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента језика (оверено уверење
да није старије од 6 месеци); 5) уверење о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје МУП, не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод
из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење о држављанству, не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 8)
доказ о знању ромског језика (оверено уверење да није ста-

Бесплатна публикација о запошљавању

рије од 6 месеци); 9) доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће знање нису стекли на српском језику. Пријаве, са документацијом, подносе се лично или
поштом, на адресу школе, са назнаком „За конкурс”, а ближе
информације могу се добити у секретаријату школе (број телефона 011/2772-563), од 9 до 14 часова. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2637-222, 2185-585

Огласи објављени 29.12.2021. и 19.01.2022. год. у публикацији “Послови” поништавају се у целости.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/254-1977

Дефектолог наставник у посебним
условима

на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: . Услови за заснивање радног односа, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 27/18 - др. закон, 10/19,
27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21): 1. одговарајуће образовање,
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности иу других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. знање српског језик и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (студије другог степена из научне области,
односно из стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
17/2018. и 6/20) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје Павловић”, са стеченим
високим образовањем и стручним називом: професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном
у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју. 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. Кандидати су дужни да
уз пријаву за конкурс приложе: биографију, попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија дипломе),
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ
издат од стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); уверење о
држављанству Републике Србије (да издати документ није старији од шест месеци), доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском језику
(потврда или други документ којим се доказује да је испит из
српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе), оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених са холограмом (да издати документ није старији од шест месеци), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Доказ о стручном усавршавању (факултативно). Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази који потврђују испуњеност услова за пријем у

радни однос биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима,
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Пријаве
се подносе секретаријату школе, лично или путем препоручене
пошиљке на горе наведену адресу, са напоменом „Пријава на
конкурс - не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ОЛГА ПЕТРОВ”

11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање предвиђено на основу члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар механичар; мастер професор предметне наставе; мастер математичар - професор математике. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Кандидат треба и: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20) - 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: 1. пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 2. краћу биографију са адресом и контакт телефоном.
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4.
уверење о држављанству Републике Србије - оверену фотокопију, 5. извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију,
6. доказ о неосуђиваности

Стручни сарадник - дефектолог специјални педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и то: специјални педагог;
дипломирани специјални педагог, професор, односно дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм Превенција
и третман поремећаја понашања, мастер дефектолог, који је
на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора; да има психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: 1. пријавни формулар са сајта Министарства просвете, 2. краћу биографију са адресом и контакт телефоном,
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4.
уверење о држављанству Републике Србије - оверену фотокопију, 5. извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију,
6. доказ о неосуђиваности
ОСТАЛО: кандидати који буду изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, и потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставе на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон
011/6300-471, или на 066/288-033.

ОШ “ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Директор

на мандатни 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 („Службени гласник РС”бр: 88/2017,
27/2018 - др. закон, 6/20. 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, 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик; 6) да
има дозволу за рад наставника 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. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година
рада на пословима образовања и васпитања у установи, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену
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фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у
области образовања (не старију од 6 месеци); фотокопију личне карте, односно биометријски очитане личне карте; оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак: а) доношењем
наредбе о спровођењу истраге, б) потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или в) доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења 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 привредног суда да кандидат није осуђиван за привредне преступе, да се против истог не води поступак из надлежности тога суда и да му није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности по Закону
о привредним преступима; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ о резултату стручно педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања - фотокопија;
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); пријаву на
конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолшког развоја;
радну биографију са личним подацима, као и подацима о кретању у служби или радном месту; предлог мера, организације
и начина руковођења школом које би спровео као директор.
Доказ о знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран
за директора школе који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и потребном документацијом доставља на адресу
школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора школе” лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни
фотокопије документа које нису оверене од стране надлежног
органа. Достављена документација се не враћа. Министар у
року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор врши избор директора и доноси решење
о његовом 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).

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Наставник вештина за научну област
Менаџмент и бизнис или Економске
мауке или Гео-науке, ужа област
Ресторатерство
у Одсеку Висока хотелијерска школа, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о високом образовању
Републике Србије, Статутом Академије струковних студија
Београд, Правилником о начину и поступку избора и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника
у Академији струковних студија Београд и Правилником о
организацији и ситематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс, као доказ о испуњавању услова, подноси се: радна
биографија са библиографијом објављених радова, извод
из књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење
о држављанству РС, оверена копија дипломе или решења
о нострификацији дипломе стечене у иностранству као и
све дипломе претходно завршених студија високог образовања (ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није
издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија
у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе),
доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена Законом
и Статутом Академије, избори у наставно и научно звање
ако је кандидат био биран у наставно и научно звање на
другој установи, копије импресума о објављеним радовима
или саме радове (списак радова се доставља и у дигиталном
облику - ЦД или УСБ диск), сертификате, потврде, уверења и
друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа,
високошколских установа за сваки наведен податак наведен
у пријави који се односи на научноистраживачки, стручни
и професионални допринос, допринос у настави, допринос
стручној, академској и широј заједници, друге доказе за које
учесник конкурса сматра да су битни. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. По истеку рока за подношење пријаве на конкурс није
дозвољено допуњавање конкурсне документације од стране
кандидата. Документацију у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци доставити на наведену адресу.

ОШ “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610
Поново оглашава

Наставник разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАНОРАМИЦА”

на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана

11000 Београд, Војводе Степе 363

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач VI-VII степен стручне спреме (васпитач;
струковни васпитач; мастер васпитач; специјалиста струковни васпитач; дипломирани васпитач), знање енглеског језика
почетни или средњи ниво; пожељно поседовање лиценце или
положен стручни испит; радно искуство до 24 месеца. Заинтересовани кандидати своје биографије могу доставити на e-mail:
nevena.dinic@panoramica.rs; контакт телефон 063/8687644. За
одабране кандидате биће организовано психолошко тестирање. Конкурс остаје отворен до 2402.2022. године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији
“Послови” поништава се за радно место наставник
вештина за научну област Менаџмент и бизнис или
Економске мауке или Гео-науке, ужа област Ресторатерство, у Одсеку Висока хотелијерска школа, на
одређено време од 5 година.

www.nsz.gov.rs

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1. да има одговарајуће
образовање: за радно место наставник разредне наставе образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; 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 (односи се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) и кратку
биографију, доставити следеће доказе (оригинале или оверене копије не старије од шест месеци): диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
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Наука и образовање

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

Наставник математике

место рада у Управи школе у Митрополита
Петра 8, школској згради у Војводе Миленка
33 и на пунктовима
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање (из
члана 139 и члана 140 Закона), 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. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата,
оригинал / оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал /
оверена копија извода из матичне књиге рођених не старије
од 6 месеци, оригинал / оверена копија уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје МУП,
не старије од шест месеци, оригинал / оверена копија уколико диплома није издата, на српском језику, као доказ да зна
српски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у
складу са Законом о заштити података о личности. Пријаве са
потребном документацијом, послати поштом или доставити на
горе наведену адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови“. Контакт телефон
011/2763-040, лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: секретар школе.

ПУ “ЧАРОЛИЈА”
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 44
тел. 063/1311-829

Васпитач

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: дипломирани васпитач, струковни васпитач. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8230-143

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018
- други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - у даљем тексту
Закон): да има одговарајуће образовање за наставника или
стручног сарадника за рад у школи у подручју рада којој припада Техничка школа (машинство и обрада метала, електротехника и текстилство) и то: 1. на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-

Бесплатна публикација о запошљавању

плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, кандидат мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да има дозволу за рад за наставника или сатручног сарадника, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик,
да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора установе.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту
за наставника односно стручног сарадника, потврду о раду у
области образовања, уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције МУП-а, доказ да се против њих не води кривични
поступак, оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење), уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико га поседује, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(уколико се на конкурс пријављује лице које је предходно
обављало дужност директора установе), доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе - уколико
га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора” или предати лично у секретаријату школе радним даном у периоду од 8 до 15 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Рeдoвни прoфeсoр зa ужу нaучну oблaст
Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси
Рeдoвни прoфeсoр зa ужу нaучну oблaст
Aутoмaтикa
УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - а, 67/2021 и 67/2021 - др.
закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим
актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ”

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

1. Наставник разредне наставе
2. Наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: образовање:
наставник разредне наставе - високо образовање, учитељски
факултет: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, да испуњава остале услове прописане
чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће образовање;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Пожељно је искуство у раду. Потребна документација: одштампан и попуњен пријавни формулар, који кандидати могу пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених; кандидат
који је стекао образовање по прописима који уређују високо
образовање, почев од 10.09.2005. године дужан је да достави
потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена са
своје високошколске установе (уколико је назначено на дипломи да ли је кандидат завршио основне академске студије или
мастер студије, није потребна потврда); доказ да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика); лекарско уверење подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1, тачка 3, Закона о основама система образовања и
васпитања - доставља кандидат уз пријаву на конкурс, не сме
бити старији од 6 месеци; уверење надлежног органа - суда
да се против кандидата не води истрага нити да је подигнута
оптужница - доставља кандидат уз пријаву на конкурс, не сме
бити старији од 6 месеци. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу.
Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Мића Стојковић” у
Умчарима, лично или поштом на адресу - 29. новембра број 11,
11430 Умчари, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи
комисија коју решењем именује директор школе. За додатне
информације обратите се секретаријату школе на телефон:
011/8541-213. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

Асистeнт зa ужу нaучну oблaст
Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима,
условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: предмети уже научне области за које се тражи
просечна оцена: Eнeргeтски прeтвaрaчи, Eнeргeтски прeтвaрaчи
2, Прojeкaт из eнeргeтских прeтвaрaчa, Упрaвљaњe eнeргeтским
прeтвaрaчимa и Прeтвaрaчкa кoлa зa oбнoвљивe извoрe eнeргиje.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у
електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења
које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству)
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
02.02.2022. | Број 972 |

25

Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“НЕВЕНА ПОПОВИЋ”
1. Наставник солфеђа
УСЛОВИ одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, накнадно-пре
закључења уговора; потврда да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба
да испуне услове из члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник бр. 88/17, 27/18 (I) - др.
закон, 27/18 (II) - др. закон, 10/19, 6/20) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл.
гласник - Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20). Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а као и да зна српски језик. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену
кандидата коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и
сачињава образложену листу кандидата који испуњавају услове
и доставља је директору у року од осам дана. Директор доноси
решење о избору кандидата. Пре закључења уговора о раду подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ “Невена Поповић” Гроцка,
Булевар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштом, са
повратницом, уз назнаку “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
1) Сарадник у звању асистента, за
ужу научну област Опште машинске
конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме и други услови утврђени Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Машинског факултета.

2) Сарадник у звању сарадника у
настави, за ужу научну област Механика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије на машинском
факултету, VI/1 степен стручне спреме, инжењер машинства, уписане мастер академске студије у области машинског
инжењерства и други услови утврђени Законом о високом
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Машинског факултета.
ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на конкурс (у три
примерка), доставити у писаној форми (у једном примерку):
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству,
списак радова и сепарате објављених радова и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику
доступна на линку: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију
и списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурсa.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Магационер

на одређено време од 1 године, обавезан
пробни рад
УСЛОВИ: средње образовање хемијске или сличне струке у
трајању од 4 године, без радног искуства. Захтевана додатна
знања: знање рада на рачунару.

Стручно-технички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима - хемијски
техничар
на одређено време од 1 године, обавезан
пробни рад

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године, хемијског
или сличног смера; без радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са кратком биографијом и доказима о испуњености услова (диплома о одговарајућем средњем
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), достављају се поштом на адресу: Универзитет у Београду - Хемијски факултет у Београду, Студентски трг
12-16 или електронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.
rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

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

ме о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није
старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, а за
венчане - и извод из матичне књиге венчаних (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности (у смислу
захтеваног услова под р. бр. 2.) оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци. Доказ о познавању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ о
томе треба да буде издат од стране високошколске. Кандидати
за ненаставно особље (у табеларном приказу р. бр. од 21. до
26.) на заказани разговор по претходно поднетој пријави, шодно претходно изнетим појашњењима, треба да доставе доказе
о испуњености услова како је наведено у наставку. Кандидати
су дужни да на заказани разговор, поред кратке биографије
(ЦВ), што се подноси уз пријаву на напред описан начи, поднесу следеће: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених, а за венчане - и извод из матичне
књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија); податке
о радном искуству / радном стажу на обављању послова који
одговарају пословима за које конкурише, са одговарајућим
доказима (фотокопија радне књижице / уговор(и) о раду са
потврдом послодавца о томе да су послови за које је лице било
ангажовано обављени стручно, квалитетно, у складу са прописима и правилима струке за ову врсту посла, или други одговарајући доказ којим се на несумњив начин доказује да је кандидат оствари радни стаж у трајању које наводи у пријави на
одговарајућим пословима). Оглашивач - послодавац задржава
право да од кандидата захтева доказивање других - додатних
услова у складу са одредбама важећег Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и других релевантних прописа, као и да селекцију и
избор кадрова врши у складу са релевантним прописима. Ближе информације могу се добити слањем поруке на мејл-адресу:
office@sopothill.edu.rs, или путем телефона: 063 404304, особа
за контакт: Милица Ђуровић.

БОР

1. Професор (наставник) разредне
наставе

ШОСО “ВИДОВДАН”

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

2. Стручни сарадник - педагог
3 Стручни сарадник - психолог
4. Возач
УСЛОВИ: рок за достављање пријава заинтересованих лица је
до 01.04.2022. године. Пријаве које су примљене након истека наведеног рока неће се узимати у разматрање. Уз пријаву
доставити кратку радну биографију (ЦВ), а остатак захтеване
документације припремити и доставити приликом заказаног
разговора са пријављеним кандидатом. Пријаве се достављају
путем мејл адресе: office@sopothill.edu.rs. У својеручно потписаној пријави (скенирани документ) обавезно уписати адресу становања (пребивалишта/боравишта), Е-маил адресу и контакт
телефон. По разматрању поднетих пријава, кандидати који
испуњавају захтеване услове и који, по процени оглашивача,
највише одговарају потребама истог, биће позвани на разговор, ради утврђивања појединости од значаја за избор, односно ради детаљнијег упознавања са условима ангажовања за
послове за које су конкурисали. О времену и месту одржавања
састанка у описаном смислу, кандидати ће бити благовремено
обавештени, коришћењем контакт-података које достављају у
пријави. Неодазивање на упућени позив на разговор у наведеном смислу представља разлог за одустанак од даљег разматрања пријаве кандидата. Постоји могућност закључења уговора о извођењу наставе/допунског рада, односно могућност
радног ангажовања, у складу са законом. Услови кандидати
за наставно особље (у табеларном приказу р.бр. од 1. до 3.)
на заказани разговор по претходно поднетој пријави, шодно
претходно изнетим појашњењима, треба да доставе доказе
о испуњености услова како је наведено у наставку. Кандидат
треба да достави доказе о испуњености следећих услова: 1)
да има одговарајуће високо образовање у складу са важећим
Законом о основама система образовања и васпитања у другим релевантним прописима за радно место за које конкурише, 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривична дела из групе крвних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3)
да има држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Пре закључења
уговора о (радном) ангажовању у складу са законом, изабрани
кандидати треба да доставе доказ о томе да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни да, уз својеручно потписану пријаву
која садржи податке о конкретном послу/радном месту за
који(е) се конкурише, приликом достављања исте на наведену и-мејл адресу поднесу: кратку биографију (ЦВ). За заказани
разговор, о коме ће кандидати бити благовремено обавештени,
дужни су да припреме и понесу: оверену фотокопију дипло-

Наставник машинске групе предмета машинство и обрада метала у посебним
условима, образовни профил - бравар
са 100% радног времена (30% предметна
настава, 70% практична настава)
2 извршиоца

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће образовање за рад са ученицима са сметњама у развоју
и то: високо образовање на студијама другог степена или на
основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године а у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и члана 5 Правилника и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни сарадник”,
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14//20 и 17/21)
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 5 тач. 2, 4, и 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно
даје: За предмет основе машинства: дипломирани инжењер
машинства; професор машинства; дипломирани инжењер за
развој - машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим
образовањем; професор технике и машинства, са стеченим
одговарајућим средњим образовањем; специјалиста струковни
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао
право на његово коришћење у складу са прописима према
којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио
струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1-5 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада машинство и обрада метала; дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима
из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у
интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања
са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне
делатности. За предмет материјали и обрада метала: дипломирани инжењер технологије - група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
дипломирани инжењер металургије; дипломирани инжењер за
развој - машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим
образовањем; професор технике и машинства, са стеченим
одговарајућим средњим образовањем; специјалиста струковни
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао
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право на његово коришћење у складу са прописима дрема
којима је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио
струковне студије у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1-7 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала;
дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним
испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу
ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и
занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке
и услужне делатности. За предмет техничко цртање са машинским елементима: дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани педагог општетехничког образовања; дипломирани инжењер за развој - машинска струка,
са стеченим одговарајућим средњим образовањем; професор
технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим
образовањем; специјалиста струковни инжењер машинства, којије стекао стручни назив и задржао право на његово
коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај
стручни назив, који је претходно завршио струковне студије у
области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал.
1-6 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју
рада машинство и обрада метала; дипломирани дефектолог,
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима из предмета:
Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном
развоју; Технологија материјала и занимања са методиком
електрометалске, текстилне, графичке и услужне делатности.
За предмет технологија рада: дипломирани инжењер машинства; инжењер машинства; професор машинства дипломирани
дефектолог; дипломирани педагог општетехничког образовања; - дипломирани инжењер за развој - машинска струка, са
стеченим одговарајућим средњим образовањем; професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; специјалиста струковни инжењер машинства, који је
стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење
у складу са прописима према којима је стекао тај стручни
назив, који је претходно завршио струковне студије у области
машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-7 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога,.дипломирани дефектолог
за методику наставе за предмете у подручју рада машинство
и обрада метала; дипломирани дефектолог, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, са
положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина
за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне,
графичке и услужне делатности. За предмет практична настава: дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним
програмом методике машинства и обраде метала; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; инжењер
машинства; дипломирани педагог општег образовања; виши
стручни радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; наставник општетехничког образовања;
лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, заваривач
и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом
(бравар); дипломирани инжењер за развој - машинска струка;
струковни инжењер машинства; професор технике и машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у
складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив,
који је претходно завршио струковне студије у области машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 2-13
морају имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил. Наставници практичне наставе,
поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник немачког језика у посебним
условима
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: услов у погледу одговарајућег образовања у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020): високо образовање на студијама другог
степена (студије другог степена из научне области, односно
из стручен области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018 и 6/2020). У складу са чланом 5 став 3 и 4 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
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васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју,
професор немачког језика, дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности, мастер филолог мастер професор језикаи књижевности морају поседовати одговарајућу
оспособљеност за рад са ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом, а дипломирани дефектолог и мастер дефектолог морају поседовати знање језика најмање на нивоу Б1
(Заједничког европског оквира). Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику.

Наставник практичне наставе текстилство и кожарство у посебним
условима, образовни профил конфекцијски шивач
УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем
одговарајућег средњег образовања и полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које има петогодишње
радно искуство у струци стечено после специјалистичког,
односно мајсторског испита; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 тачка 8) Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20
и 17/21): дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;
инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер
технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог,
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; дипломирани инжењер за текстилно инжењерство
текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство - текстилно- машинска струка,
дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију; инжењер технологије за
текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни;
текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије
за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће;
инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња
кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже
и крзна; инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним
специјалистичким испитом за образовни профил у подручју
рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе,
поред стручне спреме предвиђене у ал. 2 - 26 ове тачке морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 1)
стручна спрема / образовање; 2) да кандидати имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења

уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оверену
копију дипломе), доказ односно уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старије од
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија). Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, упућују се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели
у својим пријавама. По пријему резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити
разговор у просторијама ШОСО „Видовдан”, Моше Пијаде 31 у
Бору, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона или имејл
адресе које су навели у својим пријавама. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, у општинској управи или суду) неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима
о испуњености услова слати на адресу: Школа за основно и
средње образовање „Видовдан”, 19210 Бор, Моше Пијаде 31.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
32223 Заблаће

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања:
1. високо образовање за наставника, педагога и психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне 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 педагошких
наука, 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога и психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце) за
наставника или стручног сарадника, односно положен стручни
испит; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћајаи против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; обука и положен испит за директора - изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност; знање српског језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву кандидат треба да приложи следеће
доказе: одштампан и попуњен пријавни формулар на конкурс
преузет на званичној интернет страници МПНТР; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте ченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ да има
најмање осам година рада у установи у облсти образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству);
извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика
(кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ); доказ да има обављену обуку и
положен испит за директора (уколико је кандидат поседује);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
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дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(све не старије од 6 месеци); доказ да није правоснажно осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 месеци); доказ о
резултатима стручно педагошког надзора у раду кандидата
- извештај просветног саветника (извештај подносе кандидати који поседују извештај); лекарско уверење о поседовању
физичке, психичке и здравствена способности за рад са децом
и ученицима (дужан је да достави пре закључењу уговора о
раду); радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способноси за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Решење о именовању директора доноси
надлежни министар у року од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа обавештава лица која су се пријавила
на конкурс. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености
услова доставити са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе“, препорученом поштом на адресу ОШ „Владислав
Петковић Дис” из Заблаћа, 32223 Заблаће, или лично секретару школе у времену од 07.30 до 13.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 032/5813-012.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Милинка Кушића 112
тел. 032/661-513

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Општи услови: да лице није осуђивано 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да је држављанин РС. Стручна спрема / образовање: послове стручног сарадника - психолога у дому ученика
може да обавља: 1) мастер психолог; 2) специјалиста психолог; 3) дипломирани психолог - мастер; 4) лице које је стекло
стручни назив: професор психологије, дипломирани психолог
или дипломирани школски психолог - педагог на основним
студијама на факултету у трајању од најмање четири године,
који је у погледу права која из њега произлазе изједначен са
академским називом мастер. Лице из става 1 овог члана треба
да има и образовање из педагошких и методичких дисциплина,
сходно образовању које мора да има психолог у средњој школи
са домом ученика. Додатна знања: положен испит за лиценцу.
ОСТАЛО: потребна документација: радна биографија, оверена
фотокопија дипломе, оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту (испиту за лиценцу), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Уверење МУП-а да лице
није осуђивано прибавља послодавац за лице са којим ће бити
закључен уговор о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Директор након истека рока за подношење пријава
врши ужи избор кандидата које упућује на проверу способности. Пријаву са доказима о испуњавању тражених услова и
сажету биографију доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу Дома, са назнаком “За
конкурс”.

ЈАГОДИНА
ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ГИМНАЗИЈА

35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена директора),
за 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20 ) и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
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
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научне, односно стручне области или области педагошких наука ако има завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 15/13, 11/16,
2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21) и то: професор
физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар;
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар - истраживач; дипломирани физичар за теорију и
експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - професор
физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар- мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани
физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар
- мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба и: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да
поднесу следећа документа: одштампан и попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (кандидат
који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских, односно струковних
студија) или ако није издата диплома: уверење о стеченом
високом образовању са основних и са мастер студија, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности – оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а - надлежне
полицијске управе, доказ о познавању језика на којем се осварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријавни формулар са
документацијом доставити лично у секретаријат школе у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију” или слати
поштом на адресу: Гимназија 35230 Ћуприја, Карађорђева бр.
57. Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве са неовереном документацијом се неће разматрати а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона. Лице за
контакт: Миљанић Дарко директор или Тимотијевић Снежана
секретар тел. 035/8476-535, 035/8470-622.

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

Васпитач
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; односно на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће више образовање и дозвола за рад (лиценца) за васпитача.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: високо образовање економског смера на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.

године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: кандидати треба и да: имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање;
су држављани Републике Србије; знају српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски језик достављају само кандидати који
основно образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидати су
дужни да приложе следеће доказе: оверену фотокопију / препис дипломе, са додатком дипломе; акт Министарства просвете
о поседовању дозволе за рад (лиценце) за васпитача; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених; уверење
суда да против кандидата није покренута истрага, односно да
се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење из казнене евиденције
о неосуђиваности, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија. Доказ да кандидат зна српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио српски језик достављају само кандидати који основно образовање нису стекли на српском језику). Сва приложена
документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно
препису који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС
број 93/2014 и 22/2015”). Провера познавања рада на рачунару
кандидата за дипломираног економисту за финансијско-рачуноводствене послове извршиће се непосредно, практичним
радом на рачунару. Коришћење рачунара у раду, подразумева употребу једног од програма за обраду текста, за табеларна
израчунавања, за израду презентација и коришћење интернета у функцији рада. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб.
тел./факс: 035 8472 344
e-mail: direktor@talenti.edu.rs

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - наставник
контрабаса
Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи - наставник
виолине
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане
Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021), односно да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС “бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019,
14/2020 и 2/2021), да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020
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и 129/21), односно да има стечено одговарајуће образовање
III степен стручне спреме- кувар, 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.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе / сведочанства / уверења о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије,
(не старије од 6 месеци) извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу); доказ о неосуђиваности (издат од МУП-а);
биографију / ЦВ. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији.Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 035/8472-344; код секретара
школе.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни професор
за научну област Филолошке науке,
за ужу научну област Српски језик са
методиком

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - филолошке науке и
остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аут. тумачење, 67/21 др. закон и 67/21), Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01-270 од 30.3.2021. године, и његовим изменама и допунама, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
број III-01-523/44 од 16.7.2020. године, и његовим изменама и
допунама (доступно је на сајту Универзитета у Крагујевцу https:
//www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника); као и непостојање сметњи
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву
на конкурс у папирној форми доставити: оверене фотокопије
диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4
Закона о високом образовању. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе у електронском облику, на начин утврђен Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање, које је саставни део Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270 од 30.3.2021.
године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве
неће се разматрати.

из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву
на конкурс у папирној форми доставити: оверене фотокопије
диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), биографију са подацима о досадашњем раду,
списак објављених научних, односно стручних радова, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању.Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни
да доставе у електронском облику, на начин утврђен Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, које је саставни део Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270 од
30.3.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ “ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”

23314 Руско Село, Братства и јединства 117
тел. 0230/586-02

Професор технике и технологије

на мађарском језику, на одређено време, за 8
часова (40% норме)

Професор физике на мађарском језику

на одређено време, за 6 часова (30% норме)

Професор мађарског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 17 часова (94%
норме)

Професор ликовне културе

на одређено време, за 5 часова (25% норме)

Професор биологије на мађарском
језику

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 8 часова (40%
норме)

Професор географије

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, са 7 часова (35%
норме)

Наставник у звање ванредни професор
за научну област Рачунарске науке,
за ужу научну област Примењене
рачунарске науке

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће образовање у наведеном занимању; одговарајуће високо образовање
сходно члану 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13,2/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доставља се пре закључења уговора); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (за рад на радним местима на језику националне мањине).

УСЛОВИ: научни назив доктора информатичких наука природно-математичког факултета и остали услови прописани
чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аут. тумачење, 67/21 - др. закон и 67/21), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01-270 од 30.3.2021. године, и његовим изменама и допунама, Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број III01-523/44 од 16.7.2020. године, и његовим изменама и допунама (доступно је на сајту Универзитета у Крагујевцу https: //
www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника); као и непостојање сметњи

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави
следећу документацију: уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци, уверење о
некажњавању (из суда), уверење о траженој врсти стручне
спреме (или оверена фотокопија дипломе), фотокопија личне
карте, кратка биографија, доказ о познавању језика на ком се
изводи настава (мађарски језик), пријавни формулар, који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (http://
www-mpn.gov.rs). Благовремене и потпуне пријаве доставити
на адресу: ОШ “Глигорије Попов” Руско Село, Братства јединства бр. 117. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на тел број 0230/458-602.

на одређено време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “Др ТИХОМИР ОСТОЈИЋ”
23326 Остојићево, Маршала Тита 58
тел. 0230/770-54
e-mail: ococtojicevo@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) у складу са Законом о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године, или да има високо образовање,
на основним студијама у трајању најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника, за педагога и психолога, да има
дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, одн. положен стручни испит, да има обуку и положен
испит за директора установе (уколико нема дужан је да савлада обуку и положен испит за директора на начин и у роковима које пропише министар), да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања, да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна
српски језик, тј. језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверену фотокопију који није старије
од 6 месеци; оверену фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту за наставника или педагога или психолога или испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе, ако има, потврду
да кандидат има најмање 8 година радног искуства у области
образовања и васпитања: потврда садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања - оригинал; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима- од надлежне службе медицине рада издат у претходних 6 месеци - оригинал; уверење надлежног суда да није
подигнута оптужница или покренута истрага - не старије од 6
месеци; уверење о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6
месеци; уверење о држављанству Републике Србије оригинал
или оверену фотокопију издато у претходних 6 месеци; доказ
о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); радну и животну биографију својеручно
потписане; попуњен формулар за пријаву на конкурс који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; фотокопију или испис личне карте; уколико кандидат
поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверена фококопија); уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену
копију). Пријаве са приложеном документацијом слати на горе
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора не отварати”. Рок за подношење пријава је 15 дана рачунајући
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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К РА Г У Ј Е В А Ц

К РА Љ Е В О

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”

Огласи објављен 05.01.2022. година, у публикацији
“Послови” (број 967/968) за радна места радник на
одржавању хигијене - чистачица и наставник економске групе предмета са 50% радног времена, поништавају се у целости.

Оглас објављен 10.11.2021. године, у публикацији
„Послови“ (број 959) исправља се за радна места:
наставник технике и технологије у погледу процента
радног времена и уместо: 90% радног времена треба
да стоји 80%, а за радно место наставник информатике и рачунарства уместо: 10% радног времена треба
да стоји 15% радног времена. У осталом делу конкурс
остаје непромењен.

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

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Наставник енглеског језика

са 38% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и
129/21), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021 и 18/2021); б) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 139
ст. 1 тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и
129/21): а) да има одговарајуће образовање (основно образовање); б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 139 ст. 1 тач. 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
достављају и: биографске податке односно радну биографију
(ЦВ); оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности (не старије од
6 месеци). Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Телефон за
додатна обавештења: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пословни центри НСЗ
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36202 Самаила
тел. 036/5882-002

КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТИ ТРИФУН”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Наставник предметне наставе - историја
са 50% радног времена, на одређено време,
до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника из
опште образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС”, број 8/20151, 11/2016-544, 13/2016-10, 13/2016-10 (исправка), 2/2017-2,
2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512, 2/2020-38), стечено: 1) на
студијама другог степена мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне или трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући премет односно групу
предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред напред наведених
услова, потребно је да сви кандидати испуњавају опште услове
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) и посебне услове прописане у члану 139 и члану бр.
140 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да поседује знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен и одштампан
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе, сведочанства или уверења); доказ да је држављанин Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци - оригинали или оверене
фотокопије); 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 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 и уверење из суда не старије од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: доказ да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и која ће утврдити испуњеност услова за пријем кандидата у радни однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. 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, 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. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба доставити
лично или послати на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код Секретара школе и преко
телефона 037/3751-117.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БИСЕРИ
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб.
тел. 037/711-134

Оглас објављен 26.01.2022. године у публикацији
„Послови“ (број 970), поништава се за радна места:
медицинска сестра – васпитач, 3 извршиоца и спремачица 1 извршилац, а за радно место васпитач у групи
деце од 3 године до поласка у школу уместо 2 извршиоца треба да стоји 1 извршилац.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Турековац
тел. 796-672

Оглас објављен 17.11.2021. године, у публикацији
„Послови“ (бр. 960) поништава се у целости.

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

Стручни сарадник - педагог школе
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, одређени чланом
139, Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019,
27/2018 - др. Закон 6/2020 и 129/2021) и чланом 17 и 19 Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној
школи “Ђура Јакшић” Турековац дел.бр. 653/21 од 15.09.2021.
године су следећи: 1. одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
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, под условом да су
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, прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којемостварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној
форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је
дужан да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе (основних и мастер студија); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођењех (на
новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казнене
евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности.
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Све информације
могу се добити на телефон 016/796-672.
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Наставник предметне наставе - физика

са 50% радног времена, за рад у централној
школи у Турековцу и издвојеном одељењу у
Белановцу
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, одређени чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 27/2018др. Закон, 6/2020 и 129/2021.) и чланом 17 и 19 Правилником
о организацији и систематизацији послова у Основној школи
„Ђура Јакшић” Турековац дел.бр. 653/21 од 15.09.2021. године су следећи: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
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, под условом да су
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање, до 10.
септембра 2005. године, 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем оствару је образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној
форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је
дужан да достави следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе (основних и мастер студија); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казнене
евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности.
Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Све информације
могу се добити на телефон 016/796-672.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: на конкурс за директора школе се могу пријавити
кандидати који испуњавају услове прописане чланом 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21);
да имају одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1
и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног сарадника стечено на: 1)
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије и то:
а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, милтидисциплинарне, 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.
Дужност директора школе може да обавља лице који има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника основне школе, односно лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, струковне и специјалистичке струковне студије)
студијама у трајању од три године или вишим образовањем,
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање

Бесплатна публикација о запошљавању

десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат треба: да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу
за рад за наставника или стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да
има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду на одређено време.
Кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе и за
чијег мандата је вршено спољашње вредновање. Кандидат је
дужан да уз пријаву на конкурс достави и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад- лиценца); 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); потврду да има најмање осам година
рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал) лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставља се у оригиналу пре
закључења уговора о раду на одређено време); уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични
поступак (оригинал, не старије од шест месеци); биографију са
кратким прегледом рада у служби (радна биографија са доказима - ако их има, о стручним и организационим способностима); предлог плана рада директора за време мандата. Докази о
испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији,
осим оних за које је наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове ће
бити позвани на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставити лично или на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати!. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон 015/812-393.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
15314 Крупањ, Мачков камен 5
тел. 015/581-260

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске установе треба
да испуњава следеће услове: дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има образовање из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за лиценцу директора установе и
најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора предшколске установе, поред
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба
да испуњава и друге услове у складу са чланом 139 став 1 Закона: 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. Кандидат
за директора предшколске установе уз пријаву подноси и друге доказе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о
поседовању лиценце за рад; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом (доказ доставља
изабрани кандидат пре заснивања радног односа, односно
пре ступања на дужност, не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став
1 тачка 3 Закона (оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци); доказ да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужнице (оригинал или оверена копија
не старије од 6 месеци), доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности - потврда
привредног суд (оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
образац или оверена копија не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал образац или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење о обуци и положеном испиту
за директора (пријава која не буде садржала уверење о обуци
и и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит); доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, за кандидата на
конкурсу који је претходно обављао дужност директора установе (извештај просветног саветника уколико је кандидат био
предмет стручно педагошког надзора); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада установе. Директор се бира на период од 4 године, а мандат тече од
дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова слати поштом на горе наведену адресу или лично у установи у Крупњу, са назнаком „Конкурс за директора предшколске установе- не отварати“. Ближе
информације о конкурсу се могу добити радним даном на телефон 015/581- 260 у времену од 08.00 до 13.00 часова.

НИШ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Оглас објављен 19.01.2022. године, у публикацији
„Послови“, исправља се за радна места: стручни сарадник психолог, наставник посластичарства, наставник
агенцијског и хотелијерског пословања и техничар
одржавања информационих система и технологија,
тако што се брише део конкурса у коме се наводи да
конкурсна комисија врши избор кандидата који се
упућују на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, да у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са
ученицима комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. За радно место техничар одржавања информационих система и технологија исравља се део који се односи на степен стручне
спреме, тако што уместо степен стручне спреме треба
да стоји четврти степен стручне спреме.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Милојка Лешјанина 49а

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова прописаних чл. 24-29 Закона о раду („Сл.
гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане члановимам 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), односно
члановима 17 и 20 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу, и то ако: има
одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
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Наука и образовање
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 оставрује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених
услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из
тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду. У
смислу услова који се тичу образовања кандидата, чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је следеће: наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 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”, бр. 11/2012...18/2021) у члану 6 став 1 тачка 2
прописани су степен и врста образовања које кандидати морају
да поседују за обављање послова стручног сарадника - психолога, и то на следећи начин: Члан 6 послове стручног сарадника могу да обављају: школски психолог; професор психологије;
дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер
психолог; дипломирани психолог - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност наведених прописаних
услова, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању
(кандидати који су завршили студије другог степена достављају
и диплому са основних академских студија); извод из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); уверење о
неосуђиваности које издаје МУП (не старије од 30 дана); личну
биографију са основним подацима о кандидату (ЦВ). Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији. Пријаве на конкурс могу се поднети у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно место а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 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 од стране конкурсне
комисије. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о
датуму и времену разговора бити обавештени на адресу, имејл
адресу, односно преко броја телефона који су навели у својим
пријавама. Пријаве са доказима о испуњености услова предати непосредно у секретаријату школе или послати на горе
наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време - стручни сарадник психолог”. Напомена: неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 018/254-066.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент
или ванредни професор за ужу
научну област Производни системи и
технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су
чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и
28 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан Факултета ће свим
учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања
приступног предавања, када је оно Ближим критеријумима за
избор у звања наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин
прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог
конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској
спреми (оверен препис дипломе доктора наука и диплома о
завршеним претходним нивоима студија); доказ о педагошком
искуставу на високошколској установи у трајању од најмање
три године (потврда или уговор о раду); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан
и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника који се може преузети на wеб порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске
управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, које је
издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију
важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне
карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу:
Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити
разматране, о чему Факултет доноси посебан закључак.

НОВИ ПА ЗАР

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом
доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег
образовања (диплома - оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата диплома); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија
не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности из МУП-а
(оригинал или оверена копија не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је
да приложи доказ о томе), образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу - оригинал или оверена копија. Кандидат
је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампним пријавним формуларом и
пријавом достави школи на горе наведену адресу:.За додатне
информације обратити се на број 020/313745.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у листу
„Послови”.

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

Педагошки асистент за ученике ромске
националности

на одређено време до 31.08.2022. године, за
рад у ИО у Постењу

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА НОВИ
ПАЗАР“

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.
тел. 020/313-745

Наставник разредне наставе

на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, настава
на српском језику
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС, ”бр. 88/17, 27/2018 - др. закон и 10/2019 6/2020,
129/2021) које је стекао на: 1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у тајању од најмање четри године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за
одговарајучи предмет, односно групу предмета; да има обавезно образовање у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање у складу
са Правилником о остепену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 и 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу

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 система образовања и васпитања; диплому завршене средње четворогодишње школе; доказ о испуњености услова из члана
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом 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; доказ о познавању ромског језика. Рок за подношење пријава 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
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Наука и образовање
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријаве на са потребном документацијом слати
на адресу школе.

НОВИ СА Д
ГИМНАЗИЈА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9

1) Наставник физике
2) Референт за финансијскорачуноводствене послове
3) Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

4) Наставник немачког језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за
пријем у радни однос у погледу стручне спреме и додатних
знања: 1) за послове наставника физике: да имају одговарајућу
врсту и степен образовања прописану чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник
РС” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2) за послове референта за
финансијско-рачуноводствене послове: да имају одговарајуће
образовање прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији “Жарко Зрењанин” у Врбасу
- стечено средње образовање и познавање рада на рачунару;
3) за послове техничара одржавања информационих система
и технологија: да имају одговарајуће образовање прописано
Правилником о организацији и систематизацији послова у Гимназији “Жарко Зрењанин” у Врбасу - стечено средње образовање и познавање рада на рачунару. Сви кандидати морају да
испуњавају опште услове за пријем у радни однос прописане
одредбом члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да имају
држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови се доказују приликом пријем у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњавању услова су саставни
део пријаве на конкурс, изузев доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад који се прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар, кандидати су дужни да доставе следећу документацију:
1) диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); 2)
уверење МУП из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од шест месеци; 3) уверење да
поседују држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од шест месеци; 4) доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); 5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Напомена: кандидати који имају стечено образовање на мастер студијама, дужни су да доставе и диплому о стеченом образовању
на основним студијама (оверена фотокопија). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају лично или путем поште на горе наведену адресу. Све потребне информације у вези конкурса могу
се добити путем телефона 021/704-653 или путем имејл адресе
школе gimvrbas@mts.rs.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

21480 Србобран, Хајдук Вељка 5

Дефектолог олигофренопедагог
са 70% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), односно: 1 да је стекао одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (доставља се пре закључивања уговора о
раду); 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Врста образовања: професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално
ометеном у развој; дипломирани дефектолог - олигофренолог;
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; мастер
дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора;
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за
вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни формулар (са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), приложе и следеће доказе: потписану биографију
кандидата; оригинал или оверену фотокопија дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству РС (не старије од шест месеци); оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије
од шест месеци); 6. оверену фотокопију доказа о знању српског језика (уколико је лице завршило основну односно средњу
школу на језику националне мањине по наставним плановима
и програмима РС, сматра се да поседује знање српског језика);
копију личне карте; доказ о психичкој, физичкој и здраственој
способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора о раду). Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”,
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс” или непосредно у школи, радним даном од 09.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област
Механика 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 машинско инжењерство или техничка механика, да је претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом
143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника
о минималним условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним
критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Социологија
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теоријска електротехника
на одређено време од 5 година

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

Наставник за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент 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.

Наставник за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине
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 инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду или машинско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом најмање осам
(8), односно да има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и
члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област
Графичко инжењерство у звању
ванредног професора

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

Наставник за ужу научну област
Квалитет, ефективност и логистика у
звању ванредног професора
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни
степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области индустријско инжењерство и инжењерски
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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.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Механика
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Графичко инжењерство
на одређено време једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима важећим
пре доношења Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области графичко инжењерство
и дизајн или машинско инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима важећим
пре доношења Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области електротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске студије или
специјалистичке академске студије, као и услови прописани
чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа
и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома
и додатака дипломама са свих нивоима студија, за дипломе
стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4 фотокопирану или
очитану личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује
педагошко искуство; 6 потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних
остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода
и сл.). објављених уџбеника, монографија, практикума или
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира, 8. доказе о руковођењу или учешћу у
научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и
докоторским академским студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и потврду да је кандидат студент
мастер академских студија или специјалистичких академских
студија. За избор у звање асистента приложити и потврду да
је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат
поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у
звање доцента, ванредног професора или редовног професора
приложити и попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом
Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року пред-
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виђеном 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 свако радно место 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.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Наставник играчких предмета у
балетској школи, предмет савремена
игра

(са 100% радног времена - 1 извршилац и са
90% радног времена - 1 извршилац)
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1. има одговарајуће образовање: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања; послове наставника играчких
предмета у балетској школи може да обавља лице које има
најмање средње балетско образовање и 10 година играчке
праксе, односно педагошког рада у складу са одредбом члана
141 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања;
врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање (“Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019, 14/2020 и 2/2021) чл. 11 ст. 1 тач. 7 и то: (1) дипломирани педагог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломирани
менаџер у уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер драмски
и аудивизуелни уметник; (6) мастер менаџер; (7) мастер културолог; (8) мастер професор физичког васпитања и спорта;
(9) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;
(10) специјалиста организатор спортске рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице из подтач. (1) - (11) ове тачке треба
да има најмање средње балетско образовање за образовни
профил играч савремене игре и 10 година играчке праксе,
односно педагошког рада. Кандидат треба 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ о одговарајућем
образовању (диплому, уверење, доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно педагошког рада и др.); доказ о
неосуђиваности за кривична дела наведена под тач. 3 овог
конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС и уверење надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ о
држављанству (уверење које није старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика и језика на коме се остварује обра-

зовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом
образовању на српском језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна исправа о средњем или
вишем образовању на српском језику или доказ да је положен
испит о знању српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); извод из МК рођених (са холограмом)
и фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова под
редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско уверење)
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. У пријави
обавезно навести контакт телефон. Докази који се прилажу
морају бити у оригиналу или оверени преписи / фотокопије.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу
се могу добити од секретара школе путем телефона 021/529225. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
доставити непосредно или путем поште на адресу: Балетска
школа у Новом Саду, поштански преградак 261, 21102 Нови
Сад са назнаком “Пријава на конкурс”.

Наставник играчких предмета у
балетској школи - предмет класичан
балет

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (по основу избора за
директора школе у првом изборном периоду)
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1. има одговарајуће образовање: - високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања; послове наставника играчких предмета у балетској школи може да обавља
лице које има најмање средње балетско образовање и 10
година играчке праксе, односно педагошког рада у складу са
одредбом члана 141 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања; врсту стручне спреме која је прописана Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној балетској школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 18/2013, 7/2020 и 8/2020) чл.
2 ст. 1 тач. 1 и то: балетски играч, играч класичног балета,
мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета, мастер драмски
и аудивизуелни уметник, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета, мастер
менаџер, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер културолог,
са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер професор физичког
васпитања и спорта, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил
играч класичног балета, специјалиста организатор спортске рекреације, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета, специјалиста
тренер, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета; дипломирани историчар уметности, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета; мастер историчар уметности, са завршеном средњом балетском школом,
образовни профил играч класичног балета. Лице са наведеном врстом стручне спреме треба да има и 10 година
играчке праксе, односно педагошког рада. Кандидат треба
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
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са биографијом доставити: попуњен и
одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; доказ о одговарајућем образовању (диплому, уверење,
доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно педагошког рада и др.); доказ о неосуђиваности за кривична дела
наведена под тач. 3 овог конкурса (уверење из казнене еви-
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денције МУП-а РС и уверење надлежног суда које није старије од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење које није
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом образовању на српском језику,
али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је
јавна исправа о средњем или вишем образовању на српском језику или доказ да је положен испит о знању српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе);
извод из МК рођених (са холограмом) и фотокопију личне
карте. Докази о испуњености услова под редним бројем
1, 3-5 овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу
добити од секретара школе путем телефона: 021/529-225.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити непосредно или путем поште на адресу: Балетска школа у Новом Саду, поштански преградак 261, 21102 Нови Сад
са назнаком “Пријава на конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30 а

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистичке науке, научна
област Педагошке науке, ужа научна
област Опште образовна у кинезиологији
и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, завршетак основних и
мастер / магистарских студија педагошких наука и испуњеност
услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у звање наставника.
Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у
педагошком раду. Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и
сарадника Факултета за спорт и туризам.

Наставник (сва звања), поље Друштвенохуманистиче науке, ужа научна област
Психологија
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и испуњеност услова
прописаних чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019) за
избор у звање наставника. Посебан услов је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће
научне области. Поред услова предвиђених Законом о високом
образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником о
ближим условима и поступку за избор у звање наставника и
сарадника Факултета за спорт и туризам.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе
доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинале или оверене фотокопије диплома свих
нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата,
списак објављених научних радова и да достави саме радове.
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу услова конкурса
кандидати могу послати на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити
на број телефона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног
дана од 10.00-13.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ “ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице који
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да је
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковане студије,
специјалистичке академске студие) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
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педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; по прописима који је уређује
високо образовање од 10. септембра 2005. године на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да је прошло обуку и положило испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021”); 3. да
има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи; 4
да има најмање 8 година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање, запуштање,
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународ- ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад
у образовању; 7. да није осуђивано правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 8. да има
држављанство Републике Србије; 9. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 2 оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца); 3. 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); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5.
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против њега није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 6.
оригинал или оверену фотокопију уверења привредног суда да
није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; 7. потврду о радном искуству - најмање 8 година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 8. оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању (не старије
од 6 месеци); 9. оверену фотокопију радне књижице (не старије од шест месеци); 10. уверење о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику- потврду о стеченом радном стажу у области образовања и
васпитања од послодавца код кога га је стекао (потврда мора
да садржи: назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на којој је кандидат био распоређен и време трајања
рада из области образовања и васпитања; 11. доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора
установе; 12. извод из матичне књиге рођених (новом образцу
- оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
13. фотокопију личне карте. Докази о испуњености услова из
тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе у пријаву
на конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора уговора о
међусобним правима и обавезама директора установе. Поред
наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој
служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и
оствареним резултатима у раду и предлог мера, организације
и начина руковођења школом које би спровео као директор
школе (програм рада) које ће изложити на Наставничком већу.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије се
прилагање тражи. Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће обавити
интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Решење о именовању директора школе биће благовремено достављена свим учесницима конкурса у законом
предвиђеном року. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе, са назнаком “Конкурс за
избор директора школе на мандатни период од 4 године”. Рок
за предају пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8
Избор у звање

Ванредног или редовног професора за
ужу научну област Фитофармација
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области којој
припада ужа научна област.

Асистента за ужу научну област
Сточарство
на одређено време до 3 године

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

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
21242 Будисава, Школска 3

Педагог
Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закон,
10/2019 и 6/2020, 129/21) и то: да кандидат има високо (мастер академске студије), односно основно образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1. попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена
и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није
издата); 3. уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заш¬тићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 6. доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
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Наука и образовање
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику. Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос сходно члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати се у у року од осам дана
упућују на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља је директору у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Разговор са кандидатима биће обављен у службеним просторијама Основне школе “Иво Андрић”, Будисава. Директор
доноси решење о избору кандидата по конкурсу, у року од
осам дана од достављања образложене листе кандидата.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на горе
наведену адресу. Пријаве се подносе у затвореној коверти са
назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 021/719-018.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Пријава на конкурс, заједно са потребном документацијом, доставља се школи и то: 1) доказ о одговарајућем
образовању за наставника медицинске школе у подручју рада
здравство и социјална заштита, педагога или психолога, обуку
и положен испит за директора, дозволу за рад (лиценцу), најмање осам година рада у школи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука с тим да 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 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. Уколико изабрани директор нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2
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26101 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Директор

Наставник математике
УСЛОВИ: у погледу врсте и степена образовања лице са
одговарајућим високим образовањем: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019 и 2/2020) за послове наставника математике. У радни однос у школи може да
буде примљено лице које: 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. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 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
(налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете). Кандидат заједно са одштампаним пријавним
формуларом треба да достави: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - копија); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - не старији
од 6 месеци; доказ о знању српског језика/ српског језика
и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад
код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику / на српском језику и на
језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код
послодавца); радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос). За послове наставника математике
лица која имају положен стручни испит могу доставити оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима- доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном документацијом се достављају у року
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”
непосредно или путем поште на горе наведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Након истека рока за достављање
пријаве није могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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БАЛЕТСКА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“
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” број 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. Закони 06/202, 129/2021).
Услови за избор кандидата су: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чланова 122, 139 и 140 став 1
и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне, средње школе, педагога или психолога
школе и то: 1) на студијама другог степена (мастер акедемске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и да има:
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); да је прошао обуку и има положен испит за директора установе, у складу са законом (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
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.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); доказ о радном стажу
од најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци) се подноси пре закључења уговора о раду; уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци);
уверење да се код вишег и основног суда не води кривични
поступак и да није донета правоснажна пресуда и да се пред
вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом
не води истрага и не спроводе истражне радње (не старије од
шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања за кандидате на конкурсу, који су претходно обављали
дужност директора школе; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријаву доставити на формулару за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања. Сва конкурсна документација доставља се у оригиналу или овереној копији код нотара
(не стријој од шест месеци). Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Својеручно потписане пријаве са контакт подацима, доказима
о испуњавању услова конкурса, односно конкурсном документацијом, доставити на адресу школе, поштом или лично (сваког
радног дана од 08.00 до 12.00 часова), са назнаком „Конкурс за
директора школе”. Поштански фах је 26101. Сва потребна обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 013/351-187 и 013/351-649.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услов у погледу одговарајућег образовања из члана
139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021; у даљем тексту: Закон) и степена
и врсте образовања из члана 140 Закона и 1 и члана 6 став
1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021; у даљем тексту: Правилник)
и то степен образовања: да има 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 и врсти образовања: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог или дипломирани педагог - мастер. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - члан 139 став 1 тачка 2) Закона; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и за које
није утврђено дискриминаторно понашање - члан 139 став 1
тачка 3) Закона; да је држављанин Републике Србије - члан
139 став 1 тачка 4) Закона; да познаје српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - члан 139 став 1 тачка
5) Закона. Доказивање постојања услова за заснивање радног
односа: 1. да има одговарајуће образовање из члана 139 став
1 тачка 1) Закона и члана члана 6 став 1 тачка 1. Правилника
- доказује се подношењем оверене фото-копије дипломе о стеченом образовању, односно уверења високошколске установе
уколико диплома није издата. Лица која су образовање стекла
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона или су образовање стекли у систему војног
школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова
у погледу стеченог образовања, за радно место за које конкуришу достављају оверену фото-копију решења министарства
надлежног за послове образовања (члан 143 Закона). Обавезно
образовање лица из члана 140 Закона, а у вези са чланом 142
Закона за сва лица доказује се подношењем оверене фото-копије: уверења / потврде високошколске установе 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
стечених у току студија или након дипломирања (члан 142
став 1 Закона) или уверења/потврде високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије у току студија
(члан 142 став 4 Закона) или уверења / потврде о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за наставника,
васпитача, стручног сарадника) (члан 142 став 4 Закона). Лице
које нема образовање из члана 142 става 1 Закона у обавези
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу (члан 142 став 2 Закона). Лице које је положило испите из
члана 142 став 4 Закона сматра се да има образовање из члана
142 став 1 Закона.; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима из члана 139 став 1
тачка 2) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије лекарског уверења надлежне здравствене
установе пре закључења уговора о раду; 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 из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије уверења надлежне службе Министарства унутрашњих
послова (доказ не може бити старији од дана објављивања
конкурса); 4. да је држављанин Републике Србије из члана 139
став 1 тачка 4) Закона - доказује се подношењем оригинала
или оверене фото-копије Уверења о држављанству издато на
образцу након 1.1.2019. године (доказ не може бити старији
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од дана објављивања конкурса), односно оригинала или оверене фото-копије Извода из матичне књиге рођених издато на
образцу након 1.3.2010. године; 5. да познаје српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став
1 тачка 5) Закона - ако одговарајуће високо образовање није
стечено на српском језику доставља се оверена фото-копија
потврде/уверења да је лице стекло средње, више или високо
образовање на српском језику или је положило испит из језика
по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141
став 7 Закона). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у недељном листу Националне службе за запошљавање
“Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна националана служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
напред наведену документацију заједно са радном и животном
биографијом својеручно потписаном, достављају уз одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, путем поште на адресу
Основна школа „Сава Вељковић” у Добрици, ул. Светог Саве
број 408, 26354 Добрица или лично на напред наведену адресу
у затвореном омоту са назнаком “За конкурс - стручни сарадник
педагог”. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Неблаговремена пријава је она пријава која је
поднета након истека рока важења конкурса. Неуредна пријава
је она пријава у којој нису сви докази у оригиналу или овереним фото-копијама. Изузетак од овере су пријавни формулар,
радна и животна биографија. Непотпуна пријава је она пријава
која не садржи све доказе из конкурса и није поднета на напред
наведеном пријавном формулару. Конкурсна документација се
не враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима је секретар установе Милица Дулаћ путем контакт телефона за информације 013/658-009.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел./факс: 013/659-168

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услов у погледу одговарајућег образовања из члана
139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021; у даљем тексту: Закон) и степена и
врсте образовања из члана 140 Закона и 1 и члана 6 став 1 тачка
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021; у даљем тексту: Правилник) и то степен образовања:
да има 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 и врсти образовања:
професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог или дипломирани педагог - мастер. Обавезно образовање лица из члана 140. Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - члан
139 став 1 тачка 2) Закона; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и за које није утврђено дискриминаторно
понашање - члан 139 став 1 тачка 3) Закона; да је држављанин
Републике Србије - члан 139 став 1 тачка 4) Закона; да познаје
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - члан
139 став 1 тачка 5) Закона. Доказивање постојања услова за
заснивање радног односа: 1. да има одговарајуће образовање
из члана 139 став 1 тачка 1) Закона и члана члана 6 став 1 тачка 1 Правилника - доказује се подношењем оверене фото-копије
дипломе о стеченом образовању, односно уверења високошколске установе уколико диплома није издата. Лица која су образовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона или су образовање стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова
у погледу стеченог образовања, за радно место за које конкуришу
достављају оверену фото-копију решења министарства надлежног за послове образовања (члан 143 Закона). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона, а у вези са чланом 142 Закона
за сва лица доказује се подношењем оверене фото-копије: уверења / потврде високошколске установе 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 стечених у току студија
или након дипломирања (члан 142 став 1 Закона) или уверења/
потврде високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија (члан 142 став 4 Закона) или
уверења/потврде о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (за наставника, васпитача, стручног сарадника) (члан
142 став 4 Закона). Лице које нема образовање из члана 142 става 1. Закона у обавези је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу (члан 142 став 2 Закона). Лице које је положило
испите из члана 142 став 4 Закона сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона.; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из члана 139 став 1
тачка 2) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене
фото-копије лекарског уверења надлежне здравствене установе
пре закључења уговора о раду; 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 из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије уверења надлежне
службе Министарства унутрашњих послова (доказ не може бити
старији од дана објављивања конкурса); 4. да је држављанин
Републике Србије из члана 139 став 1 тачка 4) Закона - доказује
се подношењем оригинала или оверене фото-копије Уверења о
држављанству издато на образцу након 1.1.2019. године (доказ не
може бити старији од дана објављивања конкурса), односно оригинала или оверене фото-копије извода из матичне књиге рођених издато на образцу након 1.3.2010. године; 5. да познаје српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад из члана
139 став 1 тачка 5) Закона - ако одговарајуће високо образовање
није стечено на српском језику доставља се оверена фото-копија
потврде/уверења да је лице стекло средње, више или високо
образовање на српском језику или је положило испит из језика
по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141
став 7 Закона). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у недељном листу Националне службе за запошљавање “Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна националана служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Кандидати напред наведену документацију заједно са радном и животном биографијом својеручно
потписаном, достављају уз одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc,, путем поште на адресу Основна школа„Милош Црњански”
у Иланџи, Ул.Милоша Црњанског 88, 26352 Иланџа или лично
на напред наведену адресу у затвореном омоту са назнаком “За
конкурс - стручни сарадник педагог”. Неблаговремене, неуредне
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава
је она пријава која је поднета након истека рока важења конкурса.
Неуредна пријава је она пријава у којој нису сви докази у оригиналу или овереним фото-копијама. Изузетак од овере су пријавни
формулар, радна и животна биографија. Непотпуна пријава је она
пријава која не садржи све доказе из конкурса и није поднета на
напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима је
секретар установе Милица Дулаћ путем контакт телефона за
информације 013/659-168.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник предметне наставе за
подручје пољопривреде за ратарску
групу предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Спремачица у дому
Спремачица у школи
2 извршиоца

Спремачица у школи

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Помоћни кувар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: за радно место спремачица у дому, завршено основно образовање, за радно место
спремачица у школи, завршено основно образовање; за радно
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Наука и образовање
место наставник предметне наставе за подручје пољопривреде за
ратарску групу предмета, високо образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18
– др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021), као и одговарајућа врста
образовања прописана чланом 3 став 1 тачка 3), 4) и 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник
РС - Просветни преглед”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020 и 1/2021); за радно место помоћни кувар, средње
образовање угоститељског или куварског смера; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) познавање српског језика. Кандидат уз попуњен
пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља
и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова као доказ да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију);
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско
уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве послати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња
Маринковић” у Пожаревцу или преко телефона 012/223-388,
012/541-156.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике
3 извршиоца

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
и Правилником којим се прописује степен и врста образовања
наставника и стручног сарадника у основној школи, доказ: уверење - диплома о одговарајућој стручној спреми (са додатком
дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доказ: лекарско уверење, 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, докази: уверење суда и уверење МУП-а, 4. да има
држављанство Републике Србије, доказ: уверење надлежног
органа, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, могу се доставити у оригиналу или
фотокопији не старијој од 6 месеци, или копији, која је оверена
код нотара са роком овере не старијим од 6 месеци. Доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Наставник 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 који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
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не, по прописима који су уређивали високо образовање, до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем. 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. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Молбе слати на горе наведену адресу, са назнаком
на коверти „За конкурс за математику“.

Стручни сарадник дефектолог
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 и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи;
доказ: уверење - диплома о одговарајућој стручној спреми
(са додатком дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; доказ: лекарско уверење, 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, докази: уверење суда
и уверење МУП-а, 4. да има држављанство Републике Србије,
доказ: уверење надлежног органа, 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази о испуњености услова из става
1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
могу се доставити у оригиналу или фотокопији не старијој од 6
месеци, или копији, која је оверена код нотара са роком овере
не старијим од 6 месеци, доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. 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 који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање, до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)овог
члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Молбе слати на горе наведену адресу, са назнаком на коверти „За конкурс за дефектолога”.

Чистачица
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 и Актом о систематизацији радних места у ОШ „Јован
Цвијић” Костолац, 2. доказ: уверење / сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ: лекарско уверење, 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, докази: уверење суда и уверење
МУП-а, 4. да има држављанство Републике Србије, доказ: уверење надлежног органа, 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се током рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, могу се
доставити у оригиналу или фотокопији не старијој од 6 месеци, или копији, која је оверена код нотара са роком овере не

старијим од 6 месеци, доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве
и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати
на горе наведену адресу, са назнаком на коверти „За конкурс
за чистачицу”.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

Наставник саобраћајне групе предмета
(друмски саобраћај)
Наставник практичне наставе инструктор вожње
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и
технолошког развоја и одштампани пријавни формулар са
потребном документацијом достављају установи. Уз пријаву
кандидати дужни су да уздоставе и следећу документацију:
1. пријавни формулар; 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе; 3. уверење о држављанству; 4. извод из матичне
књиге рођених; 5. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказује се пре закључења
уговора о раду), 6. уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске
управе); 7. доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, наведено образовање наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 8. да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

„ТЕХНИЧКА ШКОЛА”
12320 Жагубица, Каменичка 8

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/20
и 129/2021) и то: 1) Да има одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога и то: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, при чему мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; (2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има
обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у законском року од дана ступања на дужност); 4) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6) да 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,
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да није
правноснажно осуђиван за привредни преступ; 8) да против кандидата није покренут кривични поступак-није покренута истрага
против кандидата; 9) да има држављанство Републике Србије;
10) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника); 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); оригинал
или оверену фотокопију потврде о радном искуству, најмање
осам година рада у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, која мора да садржи податак
о радном стажу и пословима које је лице обављало, коју издаје
установа у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном
односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно
искуство у области образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
не старије од 6 месеци; оригинал уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родосрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 7) оригинал уверење да лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; оригинал уверења 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 подношења
оптужног предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци) или оверена фотокопија истог; оригинал уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику - оригинал или оверену фотокопију;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) оригинал или оверену фотокопију, односно доказ да није вршен стручно-педагошки надзор у
раду кандидата уколико истог није било - оригинал или оверену
фотокопију; резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе) - оригинал
или оверену фотокопију, у случају да за време обављања дужности директора није вршен стручно педагошки надзор установеи оцена спољашњег вредновања доставити доказ о томе- оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; попуњен пријавни формулар
са сајта МПНТР (за кандидате који нису у радном односу школи
која врши избор директора); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и планом рада за време мандата; доказе о својим стручним и организационим способностима (неће се
сматрати непотпуном пријавом уколико кандидат не достави
доказе о стручним и организационим способностима). Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати у затвореној коверти на адресу школе, са назнаком на коверти „Конкурс за избор директора школе” или предати лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до
12.00 часова. Све информације у вези конкурса могу се добити
код секретара школе на телефон 012/643-232.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36310 Сјеница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС” бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20) и услове предвиђене
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања” („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015) и то: 1)
поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисипларне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,

Бесплатна публикација о запошљавању

односно стручне области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године 2) поседовање психичке, физичке
и здраствене способности за рад са ученицима; 3) неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију - Непостојање
дескриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом Републике Србије, као и да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 6) да
има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; 7) да има најмање осам
година у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има завршену обуку и
положен испит за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора положи у року од две године од дана ступања на
дужност). Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за директора Школе може бити изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 ст.
3 истог закона тј. високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставнике те врсте школе, дозволу за рад
наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: одштампан и попуњен пријавни формулар на конкурс
преузет са званичне интернет странице МПНТР; оверени препис
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис /
фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ да има најмање осам година рада у установи у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (радна биографија); доказ о држављанству
(уверење о држављанству) као и извод из матичне књиге рођених; доказ да није осуђиван по основама из чл. 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања као и уверење привредног суда да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског и босанског језика на којима се
изводи образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис
/ фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе-лиценца за директора (пријава која не садржи ово уверење
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе;
лекарско уверење које издаје надлежна здраствена служба доставља изабрани кандидат; доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника ако га
поседује; доказ о резултатима стручно педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора школе); оквирни план рада
за време мандата; доказе о својим стручним и организационим
способностима; фотокопија очитане личне карте. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се установи у затвореној коверти, на адресу: Техничко-пољопривредна школа са домом ученика, 36310 Сјеница,
Сафет-бега Башагића 15, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Пријава се може доставити путем поште или предати
лично у канцеларији секретара школе. Рок за предају пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Додатне
информације могу се добити код секретара школе лично или позивом на број телефона: 062/8863-361.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Предметни наставник за извођење
наставе рачунарства и информатике
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021); психичка, физичка и здравствена способност за рад у установи; 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 родоскрвнављење, за кривично дело примање мита или давање

мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије; знање српског језика. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Сви кандидати
за које комисија утврди да испуњавају услове за пријем у радни
однос биће у року од 8 дана упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да достави: доказ о одговарајућем образовању,
доказ о неосуђиваности не старији од 6 месеци (прибавља се
у МУП-у) и доказ о држављанству Републике Србије (оверена
фотокопија или у оригиналу, не старији од 6 месеци). Кандидати са завршеним мастер студијама достављају и оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама које морају бити из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Доказ о
знању српског језика достављају кандидати који високо школско образовање нису стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник практичне наставе за предмет
електрични и електронски системи на
возилима
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021):
1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3) да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка
1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Образовање наставника: одговарајуће високо образовање за обављање послова наставника прописано је одредбом
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно 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; 3) лице
из става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 4) изузетно, наставник одређених стручних предмета за које се не образују наставници са одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона може бити и
лице које има стечено одговарајуће високо образовање из чл. 140
став 3 овог закона, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, односно
средњим образовањем; 5) наставник практичне наставе може
бити и лице које има стечено одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем или са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци.
Степен и врста образова степен и врста образовања наставника
практичне наставе за предмет електрични и електронски системи
на возилима прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017,
4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021) и то: 1) дипломирани инжењер електротехнике; 2) дипломирани електротехнички инжењер; 3) дипломирани инжењер електронике; 4) професор електротехнике; 5) инжењер електротехнике; 6) инжењер
електронике; 7) виши стручни радник електротехничке струке;
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8) аутоелектричар - специјалиста; 9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства; 10) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; 11) специјалиста
струковни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене струковне студије првог степена из области електротехнике и рачунарства; 12) струковни инжењер електротехнике и
рачунарства; 13) електро инжењер; 14) инжењер електротехнике
за енергетику. Докази о испуњености услова за пријем у радни
однос и обављање послова на радном месту, прописани чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке
1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс учесник конкурса доставља кратку биографију и оверену
фотокопију дипломе којом потврђује стручну спрему; уколико је
кандидат завршио само средње образовање потребно је да достави и уверење о положеном специјалистичком испиту и потврду
о петогодишњем радном искуству у струци оверену фотокопију;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (са холограмом); фотокопију или очитану личну карту;
уверење МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама
у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) и потврду да није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), доказ о знању
српског језика на ком се изводи образовно васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику) оригинал или оверену фотокопију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Документација се предаје или путем
поште доставља, на горе наведену адресу. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве
као и пријаве без доказа о испуњености услова за пријем у радни
однос и од стране јавног бележника не овереном документацијом,
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу
можете добити на телефон 026/513-859.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање (VII
степен); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да је држављањин Републике
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Докази о
испуњености услова, тачка 1), 3)-5), саставни су део пријаве на
кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе од стране Конкурсне комисије. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/4617-378.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22240 Шид, Карађорђева 85
тел. 022/2712-254

Наставник хармонике
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар -акордеониста; академски музичар
акордеониста; мастер музички уметник, професионални статус
- акордеониста / хармоникаш. Кандидат треба да испуњава и
остале услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 и 142 ЗОСОВ (“Сл.
гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. гл. РС” бр. 18/17, 2/17, 9/19 и 1/2020),
одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ;
да има психичку, физичку и здравствену способност - за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом

40

| Број 972 | 02.02.2022.

за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
за кандидате из ужег избора који испуњавају услове у погледу
врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном
документацијом пријавили на конкурс, вршиће национална
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Наведени услови се доказују приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености су саставни део пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност, који
се прибавља пре закључења уговора о раду. Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија - не старије од 6 месеци), извод из МКР (оригинал
или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Сви докази који се прилажу уз пријаву морају бити оригинали
или оверене фотокопије не старије од 6 месеци. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Особа за контакт: Мирјана Самарџић, секретар
установе.

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Општа економска теорија
и политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста - студент докторских студија одговарајуће области који је сваки од претходних нивоа студија
завршио просечном оценом најмање осам (8) и који показује
смисао за наставни рад, односно, под истим условима магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 - др. закон, 67/2019
и 6/2020 - др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр.
01-198/1 од 8. марта 2018. године са изменама и допунама од
5.4.2018. године - исправка; 13.2.2019. године; 29.9.2020. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од
31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016.
године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. године-аутентично тумачење и 25. фебруара 2021.
године-аутентично тумачење), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503
од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: биографију са податцима о
досадашњем раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, потврду о статусу студента на студијама трећег степена, односно потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе које издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет
неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса.

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

Оглас објављен 26.01.2022. године, у публикацији „Послови“ (број 970) поништава се у целости.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122,
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања, а то су: 1. 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, за наставника ове врсте школе односно средње
стручне школе за подручја рада здравство и социјална заштита и
за подручја рада личне услуге; педагога и психолога, дозвола за
рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога, 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 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 високом
образовању у складу са чл. 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 ученицима; уверење да лице није осуђивано, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, издато након објављивања
конкурса; оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених-достављају лица која су променила презиме
или име након издавања дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа
да зна српски језик; (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе ), оверену копију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања-достављају лица која су претходно обављала дужност директора; биографију са кратким
прегледом радних ангажовања; предлог програма рада директора школе. У складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат може
да достави и оригинал или оверену копију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду. 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, сматра се да је достављањем овог доказа, доставио
и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти на адресу: Средња медицинска школа (са назнаком
”Конкурс за избор директора”), 24106 Суботица, Београдски пут
126. Информације о конкурсу могу се добити путем телефона
број: 024/558-336.
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Наука и образовање

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs

Стручни сарадник - дефектолог

за 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског и одуства
са рада ради неге детета до 27.10.2022.
године, за рад у матичној школи у Шапцу
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему VII/1 степен
одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. Закони) и
уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс - наћи
на сајту МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду 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. уверење
о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 5.
доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се
разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или лично
предати у секретаријату школе у времену од 08 до 14 часова.

Наставник математике

издвојена јединица Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему VII/1 степен
одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закон,
10/2019, 27/18 - др. закон и 6/20) и уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2.
потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; 3. потврду 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. уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на горе наведену адресу или лично предати у секретаријату школе у времену од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ”

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник физике

са 90% радног времена, место рада Прњавор
и Рибари
УСЛОВИ: у радни однос у школи може да буде примљено лице
које: 1. има одговарајуће образовање и то: за наставника и стручног сарадника: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
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септембра 2005. године; 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописане, Законом основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020), Закона о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“ бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и 10/19) Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи „Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Докази
о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана
биографија кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), оригинал / оверена копија извода из матичне књиге
рођених, оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу секретар Слободан Перић, 015/282-218, 064/4602-024 Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910
Оглас обљављен 19.01.2022. године у публикацији
“Послови”, поништава се у целости.

УЖИЦЕ
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка на
рад са породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета, односно посебне неге
детета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
има одговарајуће образовање у складу са Законом основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији 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 детета, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе крвних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечност и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова под тачком 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2) подноси кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду.
Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на званичној интернет слграници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); оверену фотокопију јавне исправе, дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених, а за удате и извод из
матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или

родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе крвних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечност и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање) оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци; доказ о познавању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику,
а доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената. Доказ о
испуњености услова из тачке 2) подноси кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. У пријави, својеручно
потписаној обавезно уписати адресу становања и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаву на конкурс са доказима доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” лично или путем поште на
адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

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

Наставник историје

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у матичној
школи
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. Закон, 10/19 и
6/20 и 129/21 ) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020) и то: 1.
да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз штампани образац пријавног
формулара кандидати достављају и: кратку биографију (ЦВ);
оверену фотокопију дипоме о стеченом одговарајућем образовању; потврду или уверење о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена копију); кандидат који има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду / уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту
за лиценцу, кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се
да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ о знању српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Канадидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима у Националну службу за запошљавање која ће
извршити процену применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично
или слати на адресу: Основна школа “Емилија Остојић” 31210
Пожега са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријаве 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложена документација се не враћају.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ВАЉЕВО
ОШ “ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 6/20 и 129/2021):
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 или студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. 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 ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 6) да има
обуку и положен испит за директора установе; 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
да зна српски језик. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образоввањем 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), студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада на
пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе: биографске податке са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе за време трајања
мандата; одштампан и попуњен формулар за пријаву на конкурс преузет са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; кандидати који
су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе оверене
фотокопије дипломе основних и дипломе мастер студија; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад - лиценца); оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе ако је кандидат
поседује (кандидат изабран за директора који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом); оригинал или оверену копију потврде о радном стажу као доказ да кандидат има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; потврда садржи податке
о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје
је установа у којој је кандидат запослен; ако кандидат није у
радном односу, издаје је установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и васпитања; оригинал
или оверену копију уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор
директора, са датумом издавања уверења не старијим од 30
дана; оригинал или оверену копију уверења основног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
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нице којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за напред наведена кривична дела, са датумом издавања
уверења не старијим од 30 дана; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије од шест месеци, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата ако
га кандидат поседује; уколико нема овај извештај, кандидат
доставља потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља
кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе; уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти, са
назнаком “Пријава на конкурс за директора”, непосредном
предајом секретаријату школе сваког радног дана од 10, 00
до 14, 00 часова или предајом пошти у облику препоручне
пошиљке са повратницом, на горе наведену адресу. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидату. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар у року од 30 дана од дана пријема документације коју му
је доставио Школски одбор, врши избор директора установе
и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, а у складу са Законом
о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на
телефон 014/222-279.

В РА Њ Е
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

Наставник у звању доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Методика наставе ликовне културе
на одређено време од 5 година

Сарадник у звању сарадник у настави
за ужу научну област Методика наставе
српског језика и књижевности
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и услове прописане Законом о
високом образовању, Ближим критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Нишу и општим актима Универзитета и Факултета. Кандидат уз пријаву подноси: биографију
и библиографију, оверене преписе диплома о завршеним
студијама одговарајућег степена, списак научних и стручних
радова и саме радове, а поред тога, кандидат за избор у звање
наставника подноси и попуњен образац о испуњавању услова
за избор у звање наставника (образац Универзитета у Нишу).
Пријаве се подносе Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, у року од 15 дана (за избор наставника), односно 8 дана
(за избор сарадника) од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САМИ ФРАШЕРИ”

осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
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 је стекао основно, средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Одговарајуће образовање за кандидата
за наставника математике је образовање које је стекао у складу са чланом 140 Закона о основома система образовања и
васпитања, односно: 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 2 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -6) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа која
се достављају уз пријаву за конкурс: оригинал или оверен
препис / фотокопија дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен препис / фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверен препис / фотокопија извода из матичне књиге рођених;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, не старије од
6 месеци); за кандидате који су образовање стекли на албанском језику потврда из школе из које се види да је кандидат
изучио предмет српски језик, а за кандидате који су стекли
образовање на српском - потврда (доказ) да је положио испит
из албанског језика по програму одговарајуће високошколске
установе за радно место наставника српског као нематерњег
језика, обзиром да се образовно-васпитни рад остварује на
албанском језику; доказ о положеним испитима из члана 2
став 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; лекарско уверење
доставља само кандидат који буде изабран, накнадно, пре
закључења уговора; кратка биографија. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на албанском језику.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима
не враћа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу: ОШ “Сами Фрашери”, Лучане, 17520
Бујановац, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара
школе, на телефон број 062/8786-804.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Општина Бујановац, село Лучане
тел. 062/8786-804

Наставник српског као нематерњег
језика у нижем циклусу

са 80% радног времена (16 часова недељно),
за рад у издвојеним одељењима у Кончуљу и
Добросину, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посебне услове прописане у чл. 139 и 141 ст. 7 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о
организацији и систематизацији послова, односно да: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање са звањем васпитач; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 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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Наука и образовање
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану
биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверени
препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал / оверена копија
уверење о држављанству); фотокопију извода из матичне књиге рођених оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс:
Весна Стојковић, службеник за јавне набавке, контакт телефон:
013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133
e-mail: velikosredisteskola@gmail.com

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, са 89% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за заснивање радног односа на основу Закона о раду („Сл. гласник РС“
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13/75/1413, 17, 113/17, 95/18) као и
услове из члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 10/2019,
6/20 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то да: а)
има одговарајуће образовање; б) одговарајуће високо образовање и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), студије другог степена из области педагошких науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области педагошких наука, односно на основним студијама у трајању од четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005 године; в) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; г) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике
Србије; ђ) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке а), б), г)
д) и ђ) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова
из тачке в) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати достављају: доказ о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о положеном стручном испиту (ако поседује); извод из
матичне књиге рођених (оргинал или оверену копију); уверење
о држављанству (оргинал или оверену копију); доказ о неосуђиваности (оргинал или оверену копију); краћу радну биографију.
Пријаве са потребним прилозима кандидат треба да достави у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање, на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Контакт тел.013/892-133; e-mail: velikosredisteskola@gmail.com
Конкурс спроводи конкурсна комисија, именована решењем
директора. Кандидат подноси пријаву, и то на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља
потребна документација, односно докази о испуњености услова
за избор кандидата.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник предметне наставе - немачки
језик
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тума-
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чење), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
139 ст. 1 тачке 1-5 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19, 06/20, 129/21) и услове оз Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС -Просветни гланик” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) и то да: да има одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања утврђених Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
Гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21, 17/21 и 18/21); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да
приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном;
доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/2018, 10/19, 06/20, 129/21) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у ОШ („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) - оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
кандидат који има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија,
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС - оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (оригинал уверења - не
старији од шест месеци); доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно пре¬дата Школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или
је пре истека тог рока предата пош¬ти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника, или у не¬ки други дан кад Школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који
се захте¬ва¬ју у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: ОШ ”Ђура
Јакшић” у Зајечару, 19000 Зајечар, Лењинова 1, у затвореној
коверти са назнаком “За комисију за избор “. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона
019/3400-517.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” 88/17, 29/18 - др. закон, 10/19,
6/20 и 129/21), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно: I да има одговарајуће образовање - трећи или четврти степен стручне спреме машинске,
пољопривредне, металске или електро струке са положеним
испитом за самостално руковање енергетским постројењем
(котловима за централно грејање преко 0,49 бар или преко
383 К, без обзира на весту горива и начин сагоревања); II
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; III 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; IV да
има држављанство Републике Србије; V да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, да га одштампају и доставе установи
заједно са потребном документацијом. Уз пријавни формулар, учесници конкурса треба да доставе и: краћу биографију; диплому о траженој врсти и степену стручне спреме,
оверена фотокопија; доказ о положеном испиту за самостално руковање енергетским посторојењем, оверена фотокопија; уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из МК рођених, обична
копија; доказ о познавању српског језика (само за кандидате који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о
испуњености услова из тачке II прибавља се пре закључења
уговора о раду. Комисија ће дати предност кандидату који
има положен стручни испит из области заштите од пожара
у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”
бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон), те је потребно да кандидат који поседује уверење, издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, исто
приложи уз пријаву. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Неуредне, непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаве на конкурс доставити на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс - домар / мајстор одржавања“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на телефон 023/548-820 локал 18.
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).

СРЕДЊА ШКОЛА
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу члана
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. да
има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу образовања у складу
са Правилником о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у Средњој школи Нови Бечеј, завршен четврти степен стручне спреме, електро или машинске струке.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, кандидат доставља и следећа документа: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању),
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из
казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) - не
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци.
Доказ о знању српског језика, као језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси 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). Пријаве
са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Све потребне информације
могу се добити на број телефона: 023/771-077.

www.nsz.gov.rs
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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

