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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 ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ
И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20),
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима (“Службени гласник РС”, бр. 2/19 и
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-12262/2021 од 27. децембра 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за масу,
у звању самосталног саветника
у Групи за масу, силу и притисак,
Сектор за развој метрологије
1 извршилац

Опис послова: Остварује, чува, одржава и усавршава еталоне масе Републике Србије; обавља еталонирања и испитивања; успоставља, примењује
и унапређује методе еталонирања за преношење
вредности јединица масе и обезбеђује следивост еталона Републике Србије до међународног
нивоа; обавља послове у вези са признавањем и
потврђивањем могућности еталонирања и мерења
у оквиру међународног аранжмана о узајамном
признавању - CIPMMRA; учествује у поређењима
са међународним еталонима у оквиру кључних
и додатних поређења; покреће израду и измену
прописа и процедура и обавља послове у вези са
признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке, или
физичко-хемијске 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
рад на радном месту.

2. Радно место инспектора
за метролошки надзор II,
у звању саветника

у Одсеку за метролошку инспекцију
Београд, Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: Спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области
примене Закона о метрологији и других прописа
из области метрологије, надзор над употребом
законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом
мерила, надзор над претходно упакованим произБесплатна публикација о запошљавању

водима и надзор над радом овлашћених тела за
оверавање мерила; поступа по представкама и
извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештња странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршeним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције
и учествује у изради анализa и извештаја; обавља
испитивања и контролисања у вези са вршењем
метролошког надзора; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента,
менаџмента и бизниса, машинског инжењерства,
електротехничког и рачунарског инжењерства,
математичке науке или физичке науке или 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 три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

3. Радно место инспектора
за метролошки надзор II,
у звању саветника

у Групи за метролошку инспекцију Ниш,
Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: Спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области
примене Закона о метрологији и других прописа
из области метрологије, надзор над употребом
законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом
мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за
оверавање мерила; 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 изврешним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције
и учествује у изради анализа и извештаја; обавља
испитивања и контролисања у вези са вршењем
метролошког надзора; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерски менаџмент, машинског
инжењерства, електротехничког и рачунарског
инжењерства, математичке, физичке 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; положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за стручноаналитичке послове,
у звању саветника

у Одсеку за послове људских ресурса
и правне послове, Одељење за правне,
послове људских ресурса, стручнооперативне и информатичке послове
1 извршилац

Опис послова: Прати стање и активности које
обухватају делокруг Дирекције и припрема
извештаје; прикупља податке о раду, прати рад
сектора и унутрашњих јединица ван сектора и
припрема извештаје; прати стручне материјале
и друга документа стручне садржине који су достављени Дирекцији и учествује у изради анализа,
извештаја и информација за директора; припрема
стручне материјале и тезе за састанке и разговоре
директора са представницима домаћих и страних
институција из области метрологије и драгоцених
метала и учествује у организацији састанка; припрема потребну документацију и решења о службеним путовањима у иностранство; води деловодник поверљиве поште; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Врста радног односа: Радна места се
попуњавају заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Место рада:
За радна места под редним бројем 1, 2 и 4 место
рада је Београд, Мике Аласа 14.
За радно место под редним бројем 3 место рада је
Ниш, Генерала Боже Јанковића 32.
V Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних
фаза и то следећим редоследом: провера општих
функционалних компетенција, провера посебних
функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази.
Кандидатима се у изборном поступку за сва четири изршилачка радна места прво проверавају
опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писано).
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и
вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући 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
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*рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

ција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs.

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

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 базираног на компетенцијама.

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.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о неаутоматским вагама) - провераваће се писано путем
симулације.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу
метролошког надзора, Правилник о врсти, облику
и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о
врстама мерила која подлежу законској контроли)провераваће се писано путем симулације.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу
метролошког надзора, Правилник о врсти, облику
и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила и Правилник о
врстама мерила која подлежу законској контроли)провераваће се писано путем симулације.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре из
делокруга радног места (Закон о министарствима)
- провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетен-
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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).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања текста јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Дирекције за мере и драгоцене метале или у
штампаној верзији у писарници Дирекције за мере
и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве
се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14,
са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Соња Милојковић, тел. 011/2024-433,
Дирекција за мере и драгоцене метале од 10.00
до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за инспектора (за радна места
под редним бројем 2 и 3).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту и уверење о
положеном испиту за инспектора.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли предходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере
и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 23. марта 2022. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на начин који
наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције
за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14, почев од 23. марта 2022. године, о чему ће
кандидaти бити обавешавани на начин који наведу
у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту
и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачко радно
место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у прописаном року. Положен државни
стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест
месеци.
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Администрација и управа
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време и
државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон
и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које
је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6
истог члана Закона прописано је да изузетно, испит
за инспектора није дужан да полаже инспектор
који је на дан ступања на снагу овог закона имао
најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за
обављање послова инспекцијског надзора (за радна
места под редним бројем 2 и 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао вршилац дужности директора Дирекције
за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, број
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број: 112-700/2022 од 31. јануара 2022. године,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И
ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина бр. 22-26.

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 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 анализе и извештаје
и учествује у припреми предлога иницијатива за
измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; координира и прати исправност уношења података у софтвер и њиховог
коришћења на нивоу Сектора, организује и спроводи обуку за коришћење информационог система и учествује у изради материјала за стручно
усавршавање туристичких инспектора; учествује у
изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду;
прати примену прописа и стање из делокруга рада
инспекције и израђује анализе и извештаје; спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких 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, радно искуство у струци од најмање
5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских наука
или наука безбедности на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање 5 година, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне
инспекције, Одељење тржишне
инспекције Шабац, Одсек тржишне
инспекције Лозница
1 извршилац

Опис послова: 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 стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције
и учествује у изради анализа и извештаја; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких 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, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место туристички
инспектор - координатор за послове
планирања, праћења и анализу
ефеката инспекцијског надзора
туристичких и угоститељских услуга

1. Радно место тржишни инспектор
за заштиту потрошача

(место рада Београд),
у звању самостални саветник,
Сектор туристичке инспекције,
Одељење за координацију, студијскоаналитичке и правне послове
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама

Опис послова: Подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује
споразуме о признавању прекршаја; учествује у
припреми инструкција и упутстава у прецизирању
процедуре инспекцијског надзора и прати реализацију и ефекте примене и учествује у припреми
извештаја о раду кроз аналитичко праћење рада;

II Радна места која се попуњавају:

у звању самостални саветник,
Сектор тржишне инспекције,
Одељење тржишне инспекције Београд,
Одсек за заштиту потрошача
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Радно место туристички инспектор
за Град Београд
(место рада: Београд),
у звању самостални саветник, Сектор
туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције за Град Београд
1 извршилац

Опис послова: 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 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 анализе и извештаје;
прати примену прописа и стање из делокруга
рада инспекције и израђује анализе и извештаје;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких 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 основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 5
година, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

5. Радно место Руководилац Групе

у звању самостални саветник,
Сектор за пословни развој, управљање
пројектима и европске интеграције,
Одељење за развој Дигиталне агенде,
Група за пословни развој у области
Дигиталне агенде
1 извршилац
Опис послова: Руководи и координира радом
Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); организује, координира, прати и контролише послове развоја и регулативе у
области електронских комуникација и информа-
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Администрација и управа
ционог друштва, припрема нацрте закона, стратешких докумената и предлога других аката из
делокруга Одељења; израђује мишљења о примени прописа из области електронских комуникација и информационог друштва, мишљења на
нацрте закона и друге акте и прописе; координира процедуром припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из
области Дигиталне агенде; учествује у припреми мера за унапређење услова за електронску
трговину и електронско пословање у РС, као и
у планирању и доношењу законских и подзаконских аката у овој области; врши координацију са
другим државним органима и учествује у раду
међународних радних група и комисија за унапређење прописа у области електронске трговине; учествује у остваривању сталне међународне
сарадње у областима развоја електронских комуникација и информационог друштва; координира
израдом прилога Одељења за израду Информатора о раду Mинистарства, годишњег плана рада
Владе, годишњег извештаја о раду Владе, као
и извештаја о тромесечном раду Mинистарства,
ради информисања одбора Народне скупштине;
обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из 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, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за кадровске послове
у звању саветник, Секретаријат
министарства, Одељење за људске
ресурсе, Одсек за правне и стручнооперативне послове
2 извршиоца

Опис послова: Припрема опште и појединачне акте из области радних односа; израђује
информације, обавештења и дописе, као и стручне материјале из области људских ресурса за
потребе Министарства и других органа државне
управе; учествује у припреми изјашњења на
жалбе упућене Жалбеној комисији Владе; пружа
подршку у спровођењу дисциплинских поступака
и правилном спровођењу поступка вредновања
радне успешности државних службеника; врши
анализу описа послова и учествује у изради описа
послова за радна места приликом израде акта о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места; припрема уговоре о обављању привремених и повремених послова и друге уговоре из
делокруга рада и ажурира документацију; припрема и врши унос података за Централну кадровску
евиденцију; пружа саветодавну подршку запосленима по питањима која се тичу заштите од злостављања на раду; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено 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; радно
искуство у струци од најмање 3 године; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за послове
јавности рада

у звању самостални саветник,
Секретаријат министарства,
Група за јавност рада
1 извршилац
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Опис послова: Обавља послове комуникација
и односа с јавношћу, остварује сарадњу са свим
средствима јавног информисања, координира
објаве за Министарство на различитим каналима
комуникације, као и организовање јавних наступа; врши припрему информативних, едукативних и
промотивних материјала у областима из делокруга
рада Министарства; осмишљава и координира реализацију медијских кампања Министарства; координира активности Министарства у вези са организацијом конференција за представнике медија и
израђује саопштења за јавност; организује интервјуе и јавне наступе за потребе Министарства и
врши припрему представника Министарства за
наступе у јавности; доставља саопштења ради
објављивања на интернет презентацији Министарства и контролише садржај и ажурност информација на интернет презентацији и друштвеним
мрежама Министарства; стара се о промотивним
активностима Министарства; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за подршку
пословима јавности рада

у звању млађи саветник - приправник,
Секретаријат министарства, Група за
јавност рада, радни однос на одређено
време у својству приправника*
1 извршилац
Опис послова: Прати објаве за Министарство на
различитим каналима комуникације и учествује
у координирању организовања јавних наступа;
учествује у припреми информативних, едукативних и промотивних материјала у областима из
делокруга рада Министарства; учествује у осмишљавању медијских кампања и изради саопштења
за јавност Министарства; доставља саопштења
ради објављивања на интернет презентацији
Министарства; припрема извештаје и информације
из делокруга рада; учествује у протоколарним
пословима Министарства; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основим студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање 1 година радног искуства
у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.”

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 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“ (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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о заштити потрошача) - провераваће се
путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за
oдређено радно место - прописи из делокруга
радног места (Закон о заштити корисника финансијских услуга) - провераваће се путем симулације (усмено).

III Место рада:
За радна места под редним бројевима 1, 3, 4, 5, 6,
7 и 8: Београд.
За радно место под редним бројем 2: Лозница.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о трговини) - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем
симулације (усмено).

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
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, осим
за радно место под редним бројем 8 - пријем приправника где се не проверавају посебне функционалне компетенције.

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о туризму) - провераваће се путем симулације (усмено).
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• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о туризму) - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова - израда секторских анализа - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за област
рада нормативних послова - припрема и израда
стручних мишљења и образложења различитих
правних аката (нацрта прописа, међународних
уговора итд.) - провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности
органа - (Закон о електронским комуникацијама) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за област
рада управљање људским ресурсима - радно-правни односи у државним органима - провераваће се
путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова -прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Посебан колективни уговор за државне органе) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 7:
• Посебна функционална компетенција за област
рада послови односа с јавношћу - управљање
односима с јавношћу - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова- прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног
места - (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 8: Не проверавају се посебне функционалне компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет) - провераБесплатна публикација о запошљавању

ваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радно место под
редним бројем 5 (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација 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.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако
радно место доступни на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26,
Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и
који је саставни део Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019
и 67/2021).
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.
VII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе или уверења којим
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 (за радна места под редним бројем: 1, 2, 3 и 4); оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном посебном
стручном испиту за тржишног инспектора (за радна места под редним бројем: 1 и 2); 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). За
радно место под редним бројем 8. подноси се оригинал или оверена фотокопија уверења са подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје
Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања
имају евидентиран стаж осигурања неопходно је
да доставе све доказе односно потврде, решења
и друге акте из којих се види са којим степеном
стручне спреме и у којем периоду су стекли стаж
осигурања. Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-

ству 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.
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 (за радна места под редним
бројем 1, 2, 3 и 4).
Кандидати који немају положен посебан стручни
испит за тржишног инспектора примају се на рад
уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на
начин прописан Правилником о програму и начину
полагања посебног стручног испита за тржишног
инспектора (“Службени гласник РС” број 59/11) (за
радна места под редним бројем 1 и 2).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинскоj
управи. 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, уверење о положеном испиту за инспектора и уверење о положеном посебном стручном испиту за тржишног
инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између
осталог, прописано да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 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 Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, 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
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конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 21.03.2022. 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.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у просторијама Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, Београд, Немањина
22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу
наведену у пријави.
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 радна места: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 радни однос се заснива на
неодређено време, а за радно место под редним
бројем 8. радни однос заснива се на одређено време, у својству приправника и траје годину дана.
XII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков контакт телефон тел. 011/3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно
на писарници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ___ (назив радног места)“.
НАПОМЕНE
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни
орган под једнаким условима доступна сва радна
места и избор кандидата врши се на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
*Приправник: Законом 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),
између осталог, прописано је да је приправник
лице које први пут заснива радни однос у својој
струци и оспособљава се за самосталан рад; да се
изузетно радни однос у статусу приправника може
засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад
ван радног односа на пословима у својој струци
краће од времена утврђеног за приправнички стаж
у степену образовања који је услов за рад на тим
пословима; да се време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа, код другог
послодавца не урачунава у приправнички стаж; да
приправнички стаж на радним местима са високим
образовањем студија другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године траје једну годину; да
приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу (изузев приправника) подлежу
пробном раду од 6 месеци.
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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. Приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

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
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 подршку
нормативним и управним пословима
у области рада, звање млађи
саветник
Одсек за нормативне и студијскоаналитичке послове у области рада,
Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

Опис посла: учествује у прикупљању података
и информација приликом израде закона и других
прописа и стратешке документације из надлежности рада Одсека, учествује у припреми извештаја
и информација о примени прописа и стању у
области рада из надлежности Одсека, учествује
у прикупљању података и информација и обавља
друге припремне радње у вези са спровођењем
радног законодавства и међународне сарадње у
области рада, води све евиденције у областима
у надлежности рада Одсека, обавља све остале
послове по налогу шефа Одсека.
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 спе-

цијалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место инспектор социјалне
заштите за надзор над радом
покрајинског и градског органа у
повереним пословима
Одељење за инспекцијски надзор,
Сектор за социјалну заштиту
3 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, врши инспекцијски надзор над радом органа (покрајина и град) којима је
поверено вршење инспекцијског надзора и предузима одговарајуће мере, даје предлоге за увођење
нових облика и метода рада и едукацију сарадника
у установама социјалне заштите за примену истих
и учествује у реализацији развојних пројеката у
области социјалне заштите, учествује у креирању
политике развоја нових облика подршке деци,
одраслим и старијим лицима у систему социјалне заштите, врши послове везане за надзор над
законитошћу рада у установама и других правних
и физичких лица који обављају делатност социјалне заштите и врши контролу испуњености услова у
погледу простора, опреме и потребних стручних и
других радника за обављање делатности социјалне заштите, психолошке делатности, послове
издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите, врши контролу
поступка пријема корисника у установу социјалне
заштите за смештај корисника у погледу категорије корисника и капацитета установе и прописаних евиденција у области социјалне заштите и
разматра приговоре на рад установа социјалне
заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција и предузима одговарајуће
мере, обавља друге послове које одреди начелник
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или педагошких и андрагошких 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
пет година, потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место инспектор социјалне
заштите, звање саветник
Одељење за инспекцијски надзор,
Сектор за социјалну заштиту
3 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, учествује у вршењу
послове инспекцијског надзора над радом установа, других правних и физичких лица која обављају
делатност социјалне заштите у погледу примене
закона, других прописа и општих аката и учествује у вршењу контроле испуњености услова у
погледу простора, опреме и потребних стручних и
других радника за обављање делатности социјал-
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не заштите и психолошке делатности и учествује
у вршењу послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите,
стара се о поступку пријема корисника у установу
социјалне заштите за смештај корисника у погледу категорије корисника и капацитета установе
и учествује у вршењу контроле прописаних евиденција у области социјалне заштите, учествује у
разматрању приговора на рад установа социјалне заштите и других пружалаца услуга социјалне
заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција и предузима одговарајуће
мере, прикупља и припрема за разматрање захтеве за давање сагласности за смештај у интернате
средњих школа и трошкове оспособљавања деце
и омладине ометене у развоју, обавља све остале
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или педагошких и андрагошких 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, потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за нормативне и
надзорне послове, звање саветник
Група за нормативне, управне и
надзорне послове, Сектор за заштиту
особа са инвалидитетом
1 извршилац

Опис посла: учествује у припреми стратегије за
унапређење положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији, нацрте закона и предлоге других прописа у области унапређења положаја особа
са инвалидитетом и предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, прикупља информације, прати стање,
анализира податке и припрема извештаје за
област заштите и унапређења положаја особа са
инвалидитетом и професионалне рехабилитације у
предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом, учествује
у изради годишњег плана инспекцијског надзора
и прати његово спровођење, сачињава записнике и извештаје са предлогом мера за отклањање
уочених неправилности и прати извршавање
наложених мера, врши инспекцијски надзор над
спровођењем поверених послова у области професионалне рехабилитације у предузећима за
професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом, учествује у раду комисија за сагледавање пројеката предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом и удружења особа са инвалидитетом, прати реализацију и врши контролу наменског утрошка средстава по одобреним пројектима,
учествује у праћењу примене Конвенције УН о
правима особа са инвалидитетом и других међународних конвенција и упоредног законодавства
у области заштите особа са инвалидитетом, прати
и учествује у изради докумената за преговарачки
процес у оквиру поглавља из области заштите и
унапређења положаја особа са инвалидитетом и
степен усаглашености са правним тековинама ЕУ,
припрема прилоге и учествује у радним телима
и планирању и праћењу спровођења пројеката
у овој области који се финансирају из средстава
европских и међународних фондова, припрема и
израђује одговоре на представке грађана, институција, удружења и организација особа са инвалидитетом и њихових чланова, обавља и друге
послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
Бесплатна публикација о запошљавању

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, потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за подршку
пословима финансијског управљања
и контроле, звање референт
Одељење за план, анализу,
финансијско управљање и контролу,
Сектор за материјално-финансијске
и аналитичке послове
1 извршилац

Опис посла: води евиденције о свим документима
достављеним Министарству финансија на одлучивање по захтевима за промену апропријација, квота, захтева за текућу буџетску резерву, стара се
о достави финансијског плана и његових измена
организационим деловима Минисарства, доставља
расподеле средстава и њене измене индиректним
корисницима, води евиденцију о отвореним подрачунима и девизним рачунима за средства донација
и зајмова, прима и евидентира улазну документацију у интерну доставну књигу, обавља све остале
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: средња школа друштвеног, техничког
или природног смера, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање две
године, потребне компетенције за рад на радном
месту.

6. Радно место за подршку
пословима инвестиционог улагања у
установе социјалне заштите, звање
млађи саветник
Одсек за финансирање индиректних
буџетских корисника,
Сектор за материјално-финансијске
и аналитичке послове
1 извршилац

Опис посла: прикупља предлогe финансијских
планова установа за израду приоритетних области
финансирања и предлога финансијског плана за
наредну годину, израђује одговоре на захтеве
установа социјалне заштите у вези са финансирањем, врши послове везане за обрачун наменских средстава јединицама локалне самоуправе,
израђује решења о плаћању и врши правдање
средстава за наменске трансфере, врши прикупљање података од стране установа социјалне
заштите у циљу израде анализа за потребе Одсека, по потреби учествује у обрачуну зарада за све
индиректне кориснике, обавља све остале послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним
органима, потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за подршку
спровођења и праћења спровођења
пројеката, звање млађи саветник

Одсек за спровођење и праћење
спровођења пројеката који се
финансирају из фондова ЕУ и других
извора, Сектор за међународну сарадњу,
европске интеграције и пројекте
1 извршилац

Опис посла: учествује у стручним пословима у
вези са спровођењем и праћењем спровођења
пројеката финансираних из фондова ЕУ, међународних донација и кредита, учествује у изради плана јавних набавки и припреми техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и
пружању релевантних информација Телу за уговарање, учествује у раду Комисије за одабир понуда и
пријава, обрађује техничке информације потребне
за рад екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим форматима и учествује у припреми планова за спровођење препорука екстерних оцењивача и ревизора, учествује у припреми извештаја о
спровођењу и оцењивању уговора и акционих планова, као и других извештаја потребних за праћење
и спровођење пројеката, учествује у активностима које се односе на питање миграционих токова,
обавља све остале послове по налогу Шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за правне послове,
звање саветник
Одељење за правне и опште
послове, Сектор за развојне послове
и послове планирања
1 извршилац

Опис посла: спроводи активности везано за
обављање општих правних послова и послова везаних за имовину, припрема и обједињава
мишљења унутрашњих јединица Министарства
на нацрте закона и друга акта чији су предлагачи други органи државне управе и организације,
учествује у изради изјашњења, одговора на тужбе
и жалбе, вансудска поравнања и других поднесака
за Државно правобранилаштво и припрема одговоре на посланичка питања, жалбе и притужбе
других органа, организација и грађана из делокруга рада Министарства, израђује нацрте уговора, споразума, протокола, предлога аката којима
се образују повремена радна тела и именују њихови чланови, као и предлоге закључака из надлежности Министарства који се ради разматрања
и усвајања упућују Влади РС и пружа подршку
изради Годишњег програма рада Министарства
и извештаја о раду Министарства и сарађује са
организационих јединица у вези са израдом ових
аката, учествује у прикупљању података за решавање имовинско-правних питања из делокруга
рада Одељења, припрема, израђује и стара се о
ажурирању Информатора о раду Министарства,
израђује акта у вези поверавања, чувања, употребе и уништења печата Министарства, обавља све
остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање три године, потребне компетенције за
рад на радном месту.

9. Радно место за административно
кадровске послове, звање референт
Одељење за управљање кадровима,
Сектор за развојне послове
и послове планирања
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис посла: обавља административне послове
и ажурира информациони систем за управљање
кадровима у Министарству, прикупља и обрађује
документацију неопходну за подношење пријава
и одјава државних службеника и намештеника
надлежним фондовима и одговарајућим службама, израђује и издаје потврде и уверења о којима
се води службена евиденција у Одељењу, води
евиденције о предметима из делокруга Одељења
и архивира исте, обрађује документацију у вези
са повредама на раду државних службеника и
намештеника, израђује извештаје из делокруга
рада Одељења, сарађује са систем администраторима других министарстава, као и са Службом за
управљање кадровима, ради достављања података у Централну кадровску евиденцију, као и
са другим државним органима и организацијама
у домену административних кадровских послова, обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: средња школа друштвеног, техничког
или природног смера, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање две
године, потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Место рада: Београд (за сва радна места).
IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено
време.
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 - Нормативни послови (Законодавни процес
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и Примена номотехничких и правно-техничких
правила за израду правних аката (усаглашеност
прописа и општих аката у правном систему) - провераваће се писано путем симулације.
- 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 - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о
раду) - 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 - Инспекцијски послови (oпшти управни
поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон
о социјалној заштити) - провераваће се писано
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду) - 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 - Инспекцијски послови (oпшти управни
поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон
о социјалној заштити) - провераваће се писано
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду) - провераваће се писано
путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Студијско-аналитички послови (методологија припреме документа јавних политика и формална процедура за њихово усвајање) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - Релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о Влади) - провераваће се писано
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Стратегија
унапређења положаја особа са инвалидитетом) провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - Релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о буџету РС) - провераваће се писано
путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Финансијско-материјални послови (Извршење буџета и Буџетски систем РС) - провераваће
се писано путем симулације.

- 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 социјалној заштити) - провераваће
се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Послови управљања програмима и пројектима финасираних из фондова ЕУ (генерисање
пројеката, припрема и спровођење грант шема,
финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање,
спровођење и праћење спровођења, видљивост,
извештавање и одобрење плаћања), финансијско
управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту
(управљање, контрола, рачуноводство), процес
праћења спровођења програма и пројеката на
основу показатеља учинка) - провераваће се писано путем симулације.
- 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 (Споразум о стабилизацији и придруживању) - провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Нормативни послови (Примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката
у правном систему) - провераваће се писано путем
симулације.
- 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 Влади, Пословник Владе) - провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - Административни послови (Методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) - провераваће се
писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о евиденцијама у области рада) провераваће се писано путем симулације.
VII 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 базираног 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).
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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: 02. март 2022. године.
XIII Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је осам дана и почиње да тече дана 03.
марта 2022. године и истиче дана 10. марта 2022.
године.
XIV Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућем Обрасцу пријаве који је приложен уз
текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021). Образац пријаве
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.
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).
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.

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.

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.

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.

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.

Напомене:

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.
* За радна места под редним бројем 2 и 3 оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
испиту за инспектора.
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 (за радна места под редним
бројем 2 и 3).
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.

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 2 и 3).
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.
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.

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. марта 2022. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телеграмом
на 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),

Посао се не чека,
посао се тражи
02.03.2022. | Број 976 |
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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: 11212232/2021 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 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);
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• 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.
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“.
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 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.
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Администрација и управа
Потребно је да учесник конкурса у делу изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

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

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.

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.

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 15. марта 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

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
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
Београд, Кнегиње Љубице 5

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и
157/20) 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), Завод за интелектуалну својину
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње
Љубице број 5.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за вођење поступка
по регистрованим правима,
у звању саветника
у Одељењу за регистре
1 извршилац

Опис послова: Води посебне управне поступке у
управним стварима: поступак уписа статусних промена, преноса права, лиценци и залоге у регистре
права индустријске својине, поступак престанка
права због неплаћења таксе за одржавање права
у важности, поступак престанка права на основу
одрицања, поступак поновног успостављања права; води поступак ограничења регистрованог списка роба и услуга; учествује у изради методологије
поступања Завода у канцеларијском пословању и
у поступцима по регистрованим правима; стара
се о издавњу уверења о признатим правима и о
упису признатих права у одговарајуће регистре,
стара се о издавању дупликата исправа и преписа
решења; води поступак уписа и брисања заступника у Регистар заступника; даје стручна мишљења
и пружа објашњења странкама; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за подршку у вођењу
поступка по регистрованим правима,
у звању сарадника
у Одељењу за регистре
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и инфомације
и учествује у поступцима уписа статусних промена, преноса права, лиценци и залоге у регистре
права индустријске својине, престанка права због
неплаћења таксе за одржавање права у важности,
престанка права на основу одрицања и поновног
успостављања права; издаје дупликате исправа
о признатим правима; израђује резултате испитивања уредности поднетих захтева; учествује у
поступцима уписа и брисања заступника у Регистар заступника; даје усмена објашњења странкама; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научне области друштвено-хуманистичких 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 и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
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 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 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:
За радно место под редним бројем 1 - радно
место за вођење поступка по регистрованим правима проверавају се следеће посебне функционалне компетенеције:
- Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за оређено радно место - прописи из надлежности органа
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(Закон о жиговима) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Закон о заложном праву на
покретним стварима уписаним у регистар - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (Енглески језик ниво
Б1) - провераваће се путем теста (писано).
За радно место под редним бројем 2 - радно
место за подршку у вођењу поступка по регистрованим правима проверавају се следеће посебне
функционалне компетенеције:
- Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - Област знања и вештина за посебну функционалну компетенцију 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 надлежности органа
(Закон о жиговима) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - акти из делокруга радног места
(Уредба о канцеларијском пословању и Закон о
републичким административним таксама) - провераваће се путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције страни језик (Енглески језик
ниво Б1), ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању
језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - Енглески језик ниво Б1, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
- провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV 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“.
V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Завода за
интелектуалну својину или у штампаној верзији у
писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице бр. 5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
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.
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VI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинскоj
управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) 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.
VII 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 Завода за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње
Љубице бр. 5.
VIII 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 14. марта 2022. године, о чему ће
кандидати бити обавештени на бројеве телефона
или електронске адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и пона-

шајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно
крило).
Разговор са комисијом ће се обавити у просторијама Завода за интелектуалну својину (Кнегиње
Љубице 5).
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.
IX 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.
X Трајање радног односа: За сва радна места
заснива се радни однос на неодређено време.
XI Лице која су задужено за давање обавештења: Тамара Стевановић, 011/2025-952, од
10.00 до 13.00 часова.
XII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на
писарници Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
НАПОМЕНE
Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши
на основу провере компетенција. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног
испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду који
је засновао радни однос на неодређено време и
државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао директор Завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Завода за интелектуалну својину, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број
79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка,
64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурса за
попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број
02/2019 и 67/2021), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава

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

1. Радно место за послове надзора
трупа и опреме трупа пловила,
у звању саветника
у Одељењу за технички надзор
- Група за труп и опрему
1 извршилац

Опис послова: Прегледа и оверава технички
документацију о трупу и опреми трупа пловила;
врши, основни, редовни, добровољни и ванредни
преглед пловила; врши стручно-специјалистичке анализе и надзор над градњом, преправком и
поправком пловила; израђује исправе, књиге и
извештаје о пловилима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе за труп и орему.
Услови: Стечено високо образовање из области
машинског инжењерства - област бродоградња
на основним 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 4 (четири)
године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Улица Народних хероја број 30/II,
11070 Београд, Нови Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о
државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата
се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следећих компетенција у
истој или наредној фази изборног поступка.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидатима који учествују у изборном поступку,
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
и
- пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције - дигитална писменост, (поседовању знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако
учесник предметног Јавног конкурса поседује
важећи Сертификат, Потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања предметне компетенције, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
под називом - рад на рачунару), достави и тражени доказ у форми оргинала или у форми оверене
копије.
Комисија ће на основу приложеног доказа који
се доставља уз пријавни образац, донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који
је кандидат приложио уместо тестовне провере,
односно Комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за област
рада студијско аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирање доступних информација), провераваће се путем симулације (писано).
2. Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови послови (општи
управни поступак), провераваће се путем симулације (писано).
3. Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из надлежности органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама - “Службени гласник Републике Србије”,
број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - други
закон, 92/2016, 104/2016-други закон, 113/2017
- други закон, 41/2018, 95/2018 - други закон,
37/2019-други закон, 9/2020 и 52/2021), провераваће се путем симулације (писано).
4. Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе - “Службени гласник Републике Србије”,
број 76/2018 и 80/2019), провераваће се путем
симулације (писано).
Информације о материјалима за припрему кандидата за провреру посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Управе за утврђивање способности бродова за
пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата;

орјентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа, као и савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних
хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, са
назнаком “За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Жугић Душан, телефон 011/2607-080,
од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник на Јавном
конкурсу пунолетан; да учеснику на Јавном конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да
тече првог наредног дана од дана оглашавања у
периодичном издању огласа - Послови, Националне службе за запошљавање. Датум објављивања
- 02.03.2022. године. Рока за подношење пријава
- закључно са даном10.03.2022. године.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу
www.uprava-brodova.gov.rs
Приликом предаје пријаве на Јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
Комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3
(три) дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
Пријава на Јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу: Народних хероја
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Пријава на Јавни конкурс се врши на обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог Јавног конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и
јавном конкурса за попуњавање радних места у
државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број 02/2019 и 67/2021).
Пријава на Јавни конкурс врши се на образцу
пријаве која је доступна на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и
на интернет презентацији Управе за утврђивање
способности бродова за пловидбу www.upravabrodova.gov.rs или у штампаној верзији у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, у току
радног времена од 08.30 до 15.30 часова, сваког
радног дана.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оргинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оргинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оргинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
тражена стручна спрема; оргинал или оверена
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фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акт из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на Јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси оргинал или
оверену фотокопију решења о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је
прописано да је Јавни бележник надлежан и за
оверавање потписа, рукописа и преписа за које
је посебним законима који се примењују пре ступања наведеног закона прописано да их оверава
суд, односно општинска управа. Да основни судови, односно општинске управе као поверени посао
задржавају надлежност за оверавање потписа,
рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године.
Да ће изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани Јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске
јединице, као и пријемне канцеларије основних
судова, односно општинске управе, као поверени
посао и после 01.03.2017. године, а до именовања
Јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је оверена код Јавног бележника или у
општини или у суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених и уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење), прописано је да у поступку који се
покреће на захтев странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција,
односно да ли жели да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана
пријема обавештења доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, у писаној
форми се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Управа за утврђивање способности бродова за
пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070
Београд, Нови Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест)
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит положе до окончања пробног рада.
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У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике
Србије”, број 79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005
- исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008,
104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020),
је прописано да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција.
XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о Јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од дана 21.03.2022. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени путем
телефона или електронским путем на електронске
адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати Србије, Булевар Михаила Пупина број 2, 11070 Београд, Нови
Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у пословним просторијама Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу, ул.
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд. Учесницима конкурса који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе), које
наведу у својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је
именована од стране директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу на основу
Решења број 14-0-9/2022-17 од 23.02.2022. године.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима - www.
suk.gov.rs; на Огласној табли и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу - www.uprava-brodova.gov.rs; на
Порталу е-управе - www.deu.gov.rs; на интернет
презентацији Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању
огласа - Послови, Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Ч АЧ А К
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Краља Петра I бб.

Секретар суда
Опис послова: помаже председнику суда у
вршењу послова судске управе, учествује у изради нацрта Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у суду и других
аката, прима странке, прима захтеве за изузеће
судија, израђује одлуке по поднетим захтевима
који се односе на рад и радне односе, припрема
предмете који се односе на притужбе странака,
реферише стање у списима предмета председнику суда и припрема нацрте одговора, врши писмену коресподенцију са другим државним органима,
организује рад судског особља, издаје уверења и
друге потврде, обавља послове везане за стручно
усавршавање судија и судског особља, припрема
план коришћења годишњег одмора запослених,
обезбеђује замене одсутних запослених, орга-

низује састанке, колегијуме и друге стручне састанке, предузима мере и активности неопходне за
правилно и правовремено спровођење уговора,
врши надзор над редовним обављањем послова у
суду и предузима мере ради отклањања уочених
неправилности о чему обавештава председника
суда и обавља друге послове по налогу председника Суда.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни
испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Судијски помоћник
виши судијски сарадник
Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, припрема правне ставове за
публиковање, прати и проучава праксу судова и
међународних судских органа, припрема реферате
о прегледаним предметима и нацрте сентенци и
мишљења судске праксе, узима на записник изјаве, предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове
по налогу судије и председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни
испит, радно искуство најмање 2 године након
положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије,
начину провера компетенција, критеријумима и
мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, бр. 30/19 од 25.4.2019.године), у
изборном поступку Комисија ће вредновати стручну оспособљеност кандидата оцењујући испуњеност услова према тексту огласа, усаглашеном са
описом радног места према Правилнику којим се
уређује унутрашње уређење и систематизација
радних места у Прекршајног суда у Чачку.
1. Провера општих функционалних компетенција за оба радна места: вршиће се из
области знања опште функционалне компетенције
„организација и рад државних органа Републике
Србије”, из области знања и вештина опште функционалне компетецније „дигитална писменост” и
из области знања и вештина опште функционалне
компетенције „пословна комуникација” и то:
Компетенција “организација и рад државних органа Републике Србије“ биће проверена путем теста са питањима затвореног типа, који кандидати
решавају обележавањем једног од више понуђених одговора. Тест сачињава Комисија методом
случајног избора из базе питања затвореног типа,
која ће бити објављена на интернет презентацији
Прекршајног суда у Чачку,
Компетенција „дигитална писменост” биће проверена решавањем задатака практичним радом на
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рачунару, а тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе података затвореног типа,
која ће бити објављена на интернет презентацији
Прекршајног суда у Чачку.
Компетенција „Пословна комуникација” проверава се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора, а
тест сачињава комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа, која ће бити
објављена на интернет презентацији Прекршајног
суда у Чачку.
Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције “дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако кандидат
поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције “дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу “рад на рачунару”), достави
и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка. Информације о материјалу за
припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Прекршајног суда у Чачку.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
За радно место секретар суда - провераваће се:
1. Познавање прописа релевантних за судску
управу - провера ће се вршити писаним путем тест, који се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом
случајног избора 24 сата пре почетка провере, из
базе питања која ће бити благовремено објављена
на интернет презентацији Прекршајног суда у Чачку. Кандидати ће тест радити у папирној форми,
заокруживањем једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора
сматра се као нетачан одговор. Уколико се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима,
Комисија ће таквог кандидата удаљити са теста. У
том случају сматра се да кандидат није положио
тест. Време за израду теста је један сат.
2. Познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа за обављање радног
места секретара суда провера ће се вршити усменим путем разговор са кандидатом решавањем
задатка који је типичан за радно место секретар
суда у Прекршајном суду у Чачку. Комисија ће саставити 3 задатка најкасније 24 сата пре почетка
провере, од којих ће методом случајног избора
изабрати задатак који ће решавати сви пријављени кандидати.
3. Поседовање знања и вештина за организацију
и координацију рада унутрашњих организационих
јединица суда, као и поседовање знања и вештина за израду нацрта нормативних и других аката
провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом решавањем који је типичан за радно
место секретар суда у Прекршајном суду у Чачку. Комисија ће саставити 3 задатка најкасније 24
сата пре почетка провере, од којих ће методом
случајног избора изабрати задатак који ће решавати сви пријављени кандидати.
За радно место судијски помоћник виши
судијски сарадник - провераваће се:
1. Познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност суда - провера ће се
вршити писаним путем - тест, који се састоји од
15 питања са више понуђених одговора. Тест ће
саставити Комисија методом случајног избора 24
сата пре почетка провере, из базе питања која ће
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бити благовремено објављена на интернет презентацији Прекршајног суда у Чачку. Кандидати
ће тест радити у папирној форми, заокруживањем
једног од више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Уколико се кандидат на тесту
служи недозвољеним средствима, Комисија ће
таквог кандидата удаљити са теста. У том случају
сматра се да кандидат није положио тест. Време
за израду теста је један сат.
2. Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката - провера ће се
вршити усменим путем - разговор са кандидатом решавањем задатка који је типичан за радно место судијски помоћник у Прекршајном суду у
Чачку. Комисија ће саставити 3 задатка најкасније
24 сата пре почетка провере, од којих ће методом
случајног избора изабрати задатак који ће решавати сви пријављени кандидати.
3. Вештине презентације, вештине управљање
поступком и вештине извештавања у предметима - провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом решавањем задатка који је
типичан за радно место судијски помоћник у Прекршајном суду у Чачку. Комисија ће саставити 3
задатка најкасније 24 сата пре почетка провере,
од којих ће методом случајног избора изабрати
задатак који ће решавати сви пријављени кандидати.
Мерила која ће бити коришћена за вредовање
функционалних компентенција путем разговора
са кандидатом за оба радна места су следећа: 1)
стручна заснованост, 2) аналитичност, 3) систематичност, 4) прецизности и тачност навођења
података и 5) јасноћа у изношењу личног става
и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција: По
провери општих и посебних фунционалних компетенција у изборном поступку провериће се и
понашајне компетенције и то: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет. Провера
ће бити извршена интервјуом базираном на компетенцијама, а у складу са чл. 22 Правилника о
саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор
за извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након провере понашајних компетенција
комисија ће обавити усмени интервју са кандидатима ради процене мотивације за рад на радном
месту за које је расписан јавни конкурс и прихватања вредности државних органа.
Врста радног односа и место рада за оба
радна места: За оба радна места радни однос се
заснива на неодређено време у Прекршајном суду
у Чачку, Улица Краља Петра I бб.
Општи услови за рад на свим радним местима (чл. 45 Закона о државним службеницима), да
је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да учесник конкурса има прописану
стручну спрему потребно за тражено радно место
и да испуњава друге услове одређене Законом, 2
прописима и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радним места у државном органу, да учесник конкурса раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс: Врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Чачку http: //ca.pk.sud.rs/ или се

преузима доласком непосредно у просторије Судске управе Прекршајног суда у Чачку на адреси
Чачак, улица Краља Петра I бб, а пријава садржи
и податке о начину прибављања податка из службених евиденција (кандидат се опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега).
Напомена: Кандидати који конкуришу на оба
радна места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.
Кандидати пријаве на конкурс подносе на
адресу: Прекршајни суд у Чачку, улица Краља
Петра I бб предајом лично на писарницу суда или
препорученом пошиљком са назнаком, у зависности на којем радном месту конкуришу: „За конкурс
за пријем на радно место секретар суда не отварати”, „За конкурс за пријем на радно место судијски
помоћник виши судијски сарадник не отварати”.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
Комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од 3
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначен за
доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати уз пријаву
на конкурс: Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да приложе следећу документацију:
биографију са наводима о досадашњем радном
искуству; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченом
високом образовању и положеном правосудном
испиту, оригинал или оверену фотокопију исправа којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима је стечено радно искуство); уверење да против лица
није покренут кривични поступак, нити истрага,
потврду да кандидату није престао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа коју издаје државни орган
у коме је кандидат био у радном односу (подносе
само кандидати који су били у радном односу у
другом државном органу); уверење да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије - не старије од 6 месеци); сертификат или други доказ о
познавању рада на рачунару (уколико поседује
исти). Потребно је да кандидати пријаву потпишу
својеручно.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама које послове овере обављају као поверени посао). Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017.године у основним
судовима, односно општинским управама (осим
уверења о неосуђиваности и уверења да се не
води кривични поступак, које не може да буде
старије од шест месеци).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Одредбама чланова 9 и 103 Закона о
општем управном поступка („Службени гласник
Републике Србије” 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
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о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибати сама. Сходно
наведеном потребно је да учесник конкурса у
делу „Изјава”, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном иститу, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак
и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Прекршајног суда у Чачку, Краља Петра
I бб. О датуму и месту за сваку од наведених фаза
поступка кандидати ће бити благовремено обавештени у складу са одредбама чл. 24 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу, с тим да ће прва
од предвиђених провера (опште функционалне
компетенције) бити у што краћем року заказана,
одмах након подношења пријава и формирања
листе кандидата.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Драгица Томовић, админстративно технички секретар Прекршајног суда у Чачку, контакт
телефон: 032/326-105.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази (оверене
фотокопије или оригинал), конкурсна комисија ће
одбацити, сходно одредби чл. 55 Закона о државним службеницима.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, искључује
се из даљег тока изборног поступка, о чему ће
бити обавештен у складу са чл. 24 ст. 2 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима. Кандидат који
не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава
се о резултату провере компетенције и не позива
се да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази изборног поступка, сходно чл. 26 ст. 4 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује
стручна спрема, а која је стечена у иностранству,
мора бити нострификована. Јавни конкурс спроводи конкурсна Комисија именована Одлуком председника Прекршајног суда у Чачку.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Сви изрази и појмови који су у
овом огласу изражени у граматичком мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Овај оглас објављује се на интернет
презентацији и огласној табли Прекршајног суда у
Чачку, на порталу е управе, на порталу Службе за
управљање кадровима и интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
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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 путем
симулације (писмено).

ЈАГОДИНА
УСТАНОВА ЗА СПОРТ
СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Рудничка 5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду испуњавају и
следеће посебне услове и то: да је стекао високо
образовање: на основним академским студијама у
обиму 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
или на студијама првог степена у обиму 180 ЕСПБ
бодова (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем по пропису који је важио до
10. септембра 2005. године, да поседује организаторске способности, да нема законских сметњи
за његово именовање, најмање 3 године радног
искуства. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија), уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци, доказ
да има општу здравствену способност, доказ о
стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ
да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора. Пријава са доказима о
испуњености услова подноси се у року од 8 дана
од дана објављивања Јавног конкурса у публикацији “Послови” и на огласној табли у Установи, на
горе наведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази УО Установе за спорт Спортске организације Деспотовац, неће разматрати.

КИКИНДА
СЕВЕРНОБАНАТСКИ
УПРАВНИ ОКРУГ КИКИНДА

23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 11
тел. 0230/438-008

Референт - канцеларијски послови
у Одсеку за опште послове

Услови: средња стручна спрема, завршена гимназија или економска школа, положен државни
стручни испит, најмање 2 године радног искуства
у струци, као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Опис послова: врши завођење, формирање,
евидентирање, здруживање, развођење и архивирање предмета; за потребе инспекција врши
резервисање бројева, води евиденцију о кретању
предмета и допуне предмета; даје обавештења
странкама и запосленима о кретању предмета;
води архивску књигу и излучује предмете којима
је истекао рок чувања; припрема материјал за састанке, куца и прекуцава текстове, обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Место рада за извршилачко радно место: Кикинда.
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 фаза у којој се спроводи интервју
са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:

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 провере
путем теста.
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:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писано);
Посебна функционална компетенција за радно
место - прописи из надлежности органа (Упутство
о канцеларијском пословању Севернобанатског
управног округа) - провераваће се путем симулације (писано).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Севернобанатског управног округа (www.
severnobanatski.okrug.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за наведено радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС” број
2/2019 и 67/2021). Пријавни образац је доступан
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима и Севернобанатског управног округа
и у штампаној верзији на писарници Севернобанатског управног округа, Кикинда, Трг српских
добровољаца бр. 11. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који су у пријави назначили за
доставу обавештења.
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Администрација и управа / Трговина и услуге
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 или уверења којим се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима оригинал, 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. Чланом 45
став 2 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - исправка,
83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и
157/2020) прописано је да 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 овим
законом. 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 општинској
управи. Фотокопије докумената које нису оверене
од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима,.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број: 18/16 и 95/18) 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.

шајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
број 2 (источно крило). Интервју са комисијом
ће се обавити у просторијама Севернобанатског управног округа, 23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 11. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе)
које наведу у својим пријавама.
Општи услови за запослење: да је учесник
конкурса пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на неодређено време.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Мила Радак, административно технички секретар, контакт телефон
0230/438-008.
Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом или предају непосредно на писарници
Севернобанатског управног округа, Кикинда, Трг
српских добровољаца бр. 11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места”.
Напомене: сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, кандидатима су при запошљавању
у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши се на
основу провере компетенција.
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. 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Севернобанатског управног округа.

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.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
и огласној табли Севернобанатског управног округа, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

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 Севернобанатски управни округ. Трг српских добровољаца бр. 11, Кикинда.

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.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев
од 21. марта 2022. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понаБесплатна публикација о запошљавању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, као и контакт телефон а по могућности
и интернет адреса; диплома којом се потврђује
стручна спрема (фотокопија); доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено
радно искуство). Пријаве се могу доставити на
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава за
радно ангажовање у Општинској управи општине Пећинци” или лично предати у Шалтер сали
Општинске управе, радним данима од 8 до 13
часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од
дана објављивања. Ближе информације могу се
добити на телефон 022/400-766.

ЗРЕЊАНИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАША ТОМИЋ
23230 Јаша Томић, Маршала Тита 80

Секретар

на период од 4 године
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има минимум IV степен стручне спреме
(плата по уговору о раду не може бити већа од
VI степена стручне спреме), радно искуство није
неопходно. Кандидати су дужни предати молбу
са потребном документацијом у року од 8 дана од
дана објављивања јавног огласа. Потребна документација: потврда о пребивалишту (фотокопија
личне карте), фотокопија радне књижице, потврда
са бироа уколико је лице незапослено, диплома о
завршеној школској стручној спреми, фотокопија
возачке дозволе уколико је кандидат поседује.
Савет МЗ Јаша Томић донеће одлуку о избору кандидата за секретара у року од 7 дана по затварању јавног огласа. Неблаговремене и непотпуне
молбе кандидата неће се узимати у разматрање.
Молбе са потребном документацијом подносити на
горе наведену адресу.За све потребне информације телефон број 023/848-202. Рок за подношење
молби и документације је до 09.03.2022. године

Трговина и услуге
РЕСТОРАН ДЕСПОТ

11400 Младеновац - Црквине
Деспота Стефана Лазаревића бб.
тел. 069/707-207
e-mail: ddepotrestoran@gmail.com

Кувар / помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, опште
или стручне квалификације, занимање кувар; радно искуство небитно. Рад у сменама, обезбеђен
смештај особама које нису из Младеновца.

Конобар / шанкер / бармен
2 извршиоца

за рад у Одељењу за урбанизам и
имовинско правне послове

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, опште
или стручне квалификације, занимање конобар;
радно искуство небитно. Рад у сменама; обезбеђена исхрана; обезбеђен смештај особама које нису
из Младеновца.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне
области архитектуре или грађевинске струке на
основним академским студијама у обиму од нај-

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон
069/707-207. Рок за пријаву кандидата је 30 дана
од дана објављивања.

Стручно-оперативни грађевински
послови звање саветник
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Трговина и услуге

DELHAIZE SERBIA DOO

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-133

Радник у дистрибутивном центру

на одређено време 1 месец
(са могућношћу заснивања сталног
радног односа), место рада Нова Пазова
20 извршилаца
Опис посла: радник у дистрибутивном центу: врши
стречовање, утовар, истовар, класирање робе и
амбалаже; припрема робу за дистрибуцију ка продавницама; врши поставку палета на комисоне
слотове; стара се о исправности робе; распакује
робу и усладиштава је у магацин.
УСЛОВИ: завршена основна школа.
За запослене обезбеђен превоз са следећих локација: Нови Београд; Земун; Земун Поље; Рума;
Панчево; Инђија; Бешка; Стари Бановци; Стара
Пазова; Сурчин; Зелени венац; Сава Центар; Панчевачки мост; Баново брдо; Устаничка улица.
Бенефити рада у Delhaize Serbia су: могућност
додатне зараде; могућност рада на пуно и непуно радно време и додатни рад; 2 нерадна дана
недељно; могућност грађења каријере у интернационалној компанији; попуст у Maxi, Mega Maxi,
Темпо и Shop&Go форматима; попусти за робу
и услуге преко Клуб бенефита Delhaize Serbia;
годишњи одмор већи од законског минимума...
Уколико се препознајете у овој улози, пријавите се, уз слање биографије путем линка https://
posao.delhaize.rs/, позивањем на тел 064-81221-33 или слање биографија на имејл: vladan.
miskovic@delhaize.rs
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас 3 месеца.

ДОН ДОН ДОО
11090 Београд, Патријарха Димитрија 24
тел. 060/7100-529
e-mail: nina.jankelic@dondon.rs

Хигијеничар/ка

“ALFA GAME” DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10д/3
тел. 063/1881-920

Рачуноводствено-административни
послови
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економиста-рачуновођа, знање рада на рачунару (Word,
Excel), знање енглеског језика (средњи ниво).
Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на е-mail:
alfagamebgd@gmail.com

GREEN CLEAN PLUS SOMBOR
25000 Сомбор, Апатински пут 9
тел. 069/555-707

Професионални управник
стамбених зграда
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; основна
информатичка обука; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву је до попуне.

SPARTA SYSTEM TEAM
ДОО ВРАЊЕ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, козметичар;
знање енглеског језика почетни ниво. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на
телефон: 064/1385-134. Пријаве слати на e-mail:
srdjankorac2@gmail.com

17500 Врање, Боре Станковића 91
тел. 065/2460-181
e-mail: spartasystemteam381@gmail.com

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци,
местa рада Крушевац и Бор
100 извршилаца

26300 Вршац, Змај Јовина 9

УСЛОВИ: од III до VII степен стручне спреме, било
ког образовног профила, било ког смера; радно
искуство небитно, лиценца за послове обезбеђења
без оружја, лиценца за послове обезбеђења са
оружјем или без лиценце (могу бити ангажована
и лица без лиценце, а биће организавана обука
и полагање за лиценцу која је потребна). Рад у
сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Слање
пријава за запослење на адресу, имејлом, јављање
кандидата на телефон 065/2460-181, организовање групног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање на оглас је до 31.05.2022. године.

QUEENS OF CLEAN
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Кувар - помоћник кувара
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на ниво и врсту квалификације. Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана.
Општина и место рада Вршац, Топовски пут бб.
Рок за пријављивање до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон 069/5867-949. Достављање радне биографије на увид.

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ

11000 Београд, Краља Петра 79
тел. 064/9029-483, 064/0294-624

Радник на одржавању
хигијене пословних простора и
приватних станова

26300 Вршац, Змај Јовина 9

Спремачица / собарица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа.
Предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати
да се јаве на наведене бројеве телефона. Рок за
пријављивање 01.04.2022. год.

ФУРНИТУРЕ 2019 СЗР
ПР НЕНАД МАРКОВИЋ

УСЛОВИ: без обзира на ниво и врсту квалификације. Рад у сменама; обезбеђен превоз и исхрана. Општина и место рада Вршац, Топовски пут
бб. Рок за пријављивање на оглас до 07.03.2022.
Јављање кандидата на контакт телефон 069/58679-49. Достављање радних биографија на увид.

ZKR ESPERO DESIGN

тел. 060/5406-678, 062/1580-748
e-mail: en.company@yahoo.com

26300 Вршац, 2. октобар 77а

Тапетар, декоратер намештаја

на одређено време 3 месеца, могућност
запослења на неодређено време
2 извршиоца
Опис посла: тапацирање, шивење, кројење, фарбање, резање иверице.
УСЛОВИ: од II од IV нивоа квалификације, пожељно смер тапетар, у обзир долазе и друга занимања; потребно радно искуство на овим пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве
на телефоне: 060/5406-678; 062/1580-748, или да
проследе свој ЦВ на e-mail: en.company@yahoo.
com, најкасније до 21.03.2022. год.

Шивач одеће

на одређено време са могућношћу
заснивања радног односа
на неодређено време
УСЛОВИ: без обзира на ниво и врсту квалификације. Обезбеђена исхрана. Пробни рад на
месец дана. Рок за пријављивање на оглас до
попуне. Јављање кандидата на контакт телефон
064/1255-376.

DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
Достављач у интернет продаји

на одређено време, место рада Београд

20 извршилаца

„ТОП ТЕСТ” ДОО

УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме; радно искуство није неопходно; возачка дозвола Б
категорије.

21000 Нови Сад, Париске комуне 7

Дипломирани правник
2 извршиоца

Опис посла: рад на пословима регистрације и
издавања налепница за возила.

Комисионар у интернет продаји

на одређено време, место рада Београд
30 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
правник; познавање рада на рачунару. Рад у сменама. Јављање кандидата на телефон: 060/5509-490.

УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме; радно искуство није неопходно.

“DANUBE 8083” DOO

на одређено време, место рада Београд
30 извршилаца

21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 75

Национална служба
за запошљавање

Конобар

на одређено време
2 извршиоца

Магационер у интернет продаји

Козметичар

УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме; радно искуство није неопходно.

Опис посла: маникир, естетски педикир и третмани лица.

на одређено време, место рада Београд
60 извршилаца

2 извршиоца

Продавац

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

Трговина и услуге / Медицина
УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Рад у сменама. Начин конкурисања: јављање кандидата на
контакт телефоне: 065/3495-234 и 069/8076-333,
Марија Мијаиловић.

„DMF CLEANING”
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 37
тел. 061/5194-253

Радник на одржавању хигијене
на одређено време до 12 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

ODRI EL-DOORS DOO

24000 Суботица, Цељска 34
e-mail: odrieldoors@gmail.com

Монтер сегмената гаражних врата
на одређено време 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на врсту и степен стручне
спреме, пожељно возачка дозвола Б категорије,
основни ниво рада на рачунару. Заинтересовани
кандидати своје биографије могу слати на горе
наведену e-mail адресу. Контакт телефон 063/512572. Рок за пријављивање 22.03.2022. године.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ”

РАДЊА ЗА ПЕКАРСКУ И
ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
“ПИКАНТ”

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 062/494-058

18000 Ниш, Др Зорана Ђинђића 38

Доктор медицине

Пекар
Помоћни радник у пекари
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу
на мејл адресу: pekarapikant@gmail.com или се
јављају на контакт телефон: 062/465-633.

ТРГОВИНСКА КОМИСИОНА РАДЊА
“SCOUT”
18000 Ниш, Пантелејска 61

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме; рад у сменама. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 064/122-7743.

КОПАОНИК АД БЕОГРАД
11000 Београд, Змај Јовина 3

Менаџер продаје
за рад у Нишу
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пожељно из
области економије, трговине, грађевине или металургије; без радног искуства. Врста запослења:
кроз програм стручна пракса или приправник.

Продавац

за рад у Нишу
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно из
области економија, трговина, грађевина или металургија; без радног искуства. Врста запослења:
кроз програм стручна пракса.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве шаљу
на имејл адресу: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

“BILJUR - GLASS” DOO
18252 Мерошина, Цара Лазара 49

Стаклорезац - физички радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу:
biljurglass@yahoo.com или се јављају на контакт
телефон: 069/4892-350.
Бесплатна публикација о запошљавању

4 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; организује и спроводи
мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже
и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује
сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане
систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у
току епидемија и масовних несрећа, мере за рано
откривање болести); обавља прегледе и упућује
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења
и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења
и прати његово спровођење, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства,
као и медицинско - техничка помагала; даје оцену
о здравственом стању и упућује на оцену радне
способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је
неопходно указивање хитне медицинске помоћи,
по потреби прати пацијента у хитном санитетском
транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; у
зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова,
сложености процедура, нивоа ризика, контакта
са пацијентом и услова рада, препознају се горе
наведена радна места.
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; односно на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца. Приликом пријављивања доставити следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом (са наведеном
адресом и контакт телефоном); оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фото-

копију лиценце или решења о упису у комору;
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до
промене презимена; доказ да кандидат није под
истрагом и да се против њега не води кривични
поступак (уверење издаје суд); доказ да кандидат
није осуђиван (уверење издаје МУП), фотокопију
/ очитану личну карту. Све информације се могу
добити на телефон 062/494-058 или 069/8494-008.

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

Гинеколошко-акушерски техничар

(IV степен) за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, 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,
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 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 је 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице УКЦ 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)”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Медицина

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла
Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама,
одржава хигијену у заједничким просторијама
здравствене установе и околине равствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања
одеће, веша и друге робе за потребе здравстене
установе. Сакупља прљав веш, носи и предаје
на прање, чист веш прима и враћа на одељењеодсек.. Опслужује болеснике гускама и пере их и
дезинфикује. По потреби помаже у одржавању
личне хигијене тешких болесника, и пресвлачењу
и намештању постељног рубља. У зимским месецима чисти снег на свом спрату-тераси и испред
болнице У ноћној смени обилази одељења и остале просторије, обавештава дежурно медицинск
о захтевима болесника или о уоченим неправилностима у болници. Води рачуна о обезбеђењу
болничких просторија од пожара, поплава и сл.
Односи медицински отпад од места настајања до
постројења за прераду медицинског отпада. На
очном одељењу поред описаних задатака обавља
и друге послове, чисти и одржава круг одељења, у
зимској сезони стара се о грејању. Обавља и друге послове у својој струци по налогу главне медицинске сестре - техничара болнице. За свој рад
одговара главној медицинској сестри - техничару
одељења - одсека и главној медицинској сестри техничару здравене установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: I степен стручне спреме, НК радник. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Рок за подношење пријава на
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог
рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама
путем поште на горе наведену адресу, уз напомену “пПијава на оглас за спремача” или лично у
просторијама Болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: средње
образовање грађевинске струке (грађевински техничар), IV степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, фотокопију личне карте, кратку
биографију.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца, због повећаног обима посла
4 извршиоца
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: основна
школа, I степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте, кратку
биографију.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горе наведену адресу
или непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана са кућним лечењем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет (звање доктор медицине,
VII/1 степен стручне спреме); положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе и следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате код надлежне лекарске
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на
рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном кандидата. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве се подносе на поштом на горе наведену
адресу или непосредно у канцеларији писарнице
Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како
достављену документацију подносиоца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
на расписани конкурс, биће објављена на огласној
табли и на сајту ДЗ Гроцка, информације се могу
добити у Правно-кадровској служби ДЗ.

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

Доктор стоматологије

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у
звању доктора стоматологије. 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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-611

Домар електричар

Домар техничар за климатизацију
на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 дана
од дана објављивања огласа.

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

Оглас објављен 26.01.2022. године, у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

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

Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге

на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла, Служба
операционог блока са стерилизацијом
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа;
најмање 6 месеци радног искуства. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; 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.

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

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијима, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.; стручни
испит; лиценца за рад; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти
у Служби опште медицине
2 извршиоца
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УСЛОВИ: средње образовање IV степен медицинска школа општег смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре - техничара.

Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
у Одељењу за одржавање хигијене
у Служби за техничке послове

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије не
старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому
о стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у одговарајућу комору; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата); уверење о држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну карту;
приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати
који испуњавају услове огласа биће позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа
предата документа се неће враћати кандидатима.
Контакт телефон 034/323087. Пријаве се подносе
лично или путем поште на горе наведену адресу.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/366-530

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду кандидати
треба да испуњавају и следеће услове и то: VII/1
степен стручне спреме; завршен медицински или
стоматолошки факултет и стечено звање доктора
стоматологије; положен стручни испит; лиценца
или решење о упису у именик коморе; радно искуство на поменутим пословима у Заводу за стоматологију Крагујевац у трајању од најмање 1 године. Заинтересовани кандидати подносе следећу
документацију: пријава на оглас са биографијом,
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце или решења о упису
у именик коморе; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених или венчаних уколико је
променио презиме; оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење
суда да се не води кривични поступак, не старије
од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује и на интернет страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs). Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни
за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку
доноси директор. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте. Пријаве на
оглас слати на горе наведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска
сестра - техничар у гинекологији
и акушерству
за рад у Служби за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене на
боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша мед.
сестра - техничар или виша гинеколошко акушерска сестра, висока медицинска школа струковних
студија, струковна медицинска сестра или струковна мед. сестра бабица или завршен медицински
факултет, основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска
сестра техничар, односно струковна бабица, VI/1
или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

2. Физиотерапеутски техничар

за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

3. Медицинска сестра - техничар у
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви Службе
трансфузиологије при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера
IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Помоћни радник - радник на кругу
за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

5. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестициопне послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме); оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа.
Кандидати за радна места 4 и 5 подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи; фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уко-

лико је чипована); фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико је сведочанство издато
на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком “За
оглас” са називом и редним бројем радног места
за које се конкурише искључиво поштом а на горе
наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом

Медицинска сестра - техничар
у Служби стационара

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

на одређено време, најдуже до
31.08.2022. године, ради повећаног
обима посла, у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом, кућним
лечењем и негом
4 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, најдуже до
31.08.2022. године, ради повећаног
обима посла, у Служби стационара
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће
посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља
Љубовија са стационаром (бр. 169/2018, 448/2018,
114/19, 703/2020 и 930/2021). Стручна спрема /
образовање: четврти степен стручне спреме,
средње образовање, образовни профил медицинска сестра - техничар. Додатна знања / испити /
радно искуство: положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре - техничара.

Педијатријска сестра у амбуланти

на одређено време, најдуже до
31.08.2022. године, ради повећаног
обима посла, у Служби за здравствену
заштиту жена и деце
са поливалентом патронажом
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Љубовија са стационаром (бр. 169/2018,
448/2018, 114/19, 703/2020 и 930/2021). Стручна спрема / образовање: четврти степен стручне
спреме, средње образовање, образовни профил
-педијатријска сестра. Додатна знања / испити /
радно искуство: положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
педијатријска сестра.
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Медицина
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати, уз пријаву
на оглас, подносе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која
се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе / оверену фотокопију решење о упису у
именик коморе; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију личне карте или извод очитане личне карте; кратку личну и радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт
телефоном и e-mail адресом. Описи послова за
сва наведена радна места утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Љубовија (са стационаром) број
169/2018, 448/2018, 114/19 703/2020 и 930/2021
кандидатима су доступни на увид у просторијама
правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 15 часова. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија
са стационаром, или поштом, на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос на неодређено, односно одређено
време, за радно место ____ (навести тачан назив
радног места за који кандидат подноси пријаву)”.
Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.
гласник РС”, 96/2019 и 58/2020 Анекс I) одлуку о
избору кандидата, доноси директор ДЗ Љубовија
са стационаром. Уколико буде потребно кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања, итд.), о чему се сачињава записник.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке
обрађује Правна служба ДЗ Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору
најкасније у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације на контакт телефон 015/561-898 или
лично у просторијама Правне службе ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел./факс: 015/581-311, 581-656
www.dzkrupanj.rs
e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Домар / мајстор одржавања

у Служби за правне, економско
финансијске, техничке и друге
сличне послове, у Одељењу
за техничке послове
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља „Крупањ” са стационаром (број 243/18,
688/18 и 250/19): стручна спрема / образовање:
средње образовање. Додатна знања / испити /
радно искуство: уверење (сертификат) о завршеној обуци за руковање котловским постројењима.
Заинтересовани кандидати, за рад на пословима
домар / мајстор одржавања, подносе следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, са контакт телефоном и/или мејл адресом, оригинал или оверену фотокопију дипломе
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о завршеном средњем образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења (сертификата) о завршеној обуци за руковање котловским
постројењима, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте или извод очитане личне
карте. Описи послова за наведено радно места
уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Крупањ”
са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19)
и кандидатима су доступни на увид у просторијама Правне службе Дома здравља „Крупањ”
са стационаром, радним данима од 12 13 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Крупањ са стационаром, или поштом, на
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Документација
тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом
отварања исте може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. У складу
са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе (“Сл. гласник РС”, 96/2019), одлуку о
избору кандидата, доноси директор ДЗ Крупањ
са стационаром. Уколико буде потребно кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања, итд.), о чему се сачињава записник.
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. Податке прикупља и податке
обрађује Правна служба ДЗ Крупањ са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору
најкасније у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата
ће бити објављена на веб страници ДЗ Крупањ са
стационаром www.dzkrupanj.rs. Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације на контакт телефон 015/7581-588
или лично у просторијама Дома здравља Крупањ.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине

на одређено време, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
Опис послова: самостално пружа медицинску
помоћ из домена опште медицине лицима која
се јаве на преглед. Даје мишљење у вези здравственог стања пацијената, учествује у предузимању мера превентивне делатности. Одговара за
благовремен пријем и преглед пацијената. Ради
на збрињавању хитних стања. Спроводи кућно лечење и упућује пацијенте на стационарно
лечење, обавља саветодавни рад. Ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе пацијената, стара се за уредно вођење медицинске документације. Води рачуна о потрошњи
одн. прописаној терапији. Обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом завршен медицински факултет (VII степен
стручне спреме) и положен стручни испит. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: кратку
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из МК рођених
(не старије од шест месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су радили у струци дужни
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-

вања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско
уверење, уверење о држављанству и уверење
надлежног суда да се против њих не води кривични поступак. Пријаву са документацијом доставити
на горе наведену адресу.

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

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник референт обрачуна зарада
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа и
извештаја, припрема прописане документације за
подношење пореских евиденција и пријава, води
евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима, чува и архивира документацију из делокруга рада, врши обрачун и исплату
плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса на основу радних листа добијених од организационих јединица, врши
обрачун боловања преко 30 дана, породиљско
боловање, инвалида рада и друга примања за које
се укаже потреба, обрачунава све обуставе запослених, саставља платне спискове по организационим јединицама, попуњава све потребне обрасце,
врши електронску пријаву пореза и доприноса,
усаглашавање истих са Пореском управом и електронско плаћање, врши координацију обрачуна зарада за запослене, врши коресподенцију и
издаје потврде на лични захтев запослених везане за зараду, саставља образац М-4, образац ППП
и друге потребне обрасце везане за зараду који
представљају законску обавезу, ради остале послове и домена свог реферата по налогу непосредног
руководиоца којем је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10 септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године; изузетно: средње образовање и
радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе. Радно искуство/
додатна знања / испити: познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); најмање три године радног искуства. Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Стоматолошка сестра

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: непосредно асистира доктору за
време рада, стара се и одговорна је за уредност
радног места, одговорна је за потрошњу и залихе
лекова и санитетског материјала, стерилизацију
инструмената, материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже доктору код систематских прегледа,
одлази у школе и заказује исте, учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног
рада са доктором, одговорна је за уредно вођење
медицинске документације, учествује у тимском
раду са стоматологом, задужена је за све инструменте у ординацији о којима води рачуна заједно
са доктором, врши требовање потребног материјала и лекова, има обезбеђену антишок терапију, стара се о благовременој замени мантила и
осталог веша, врши први контакт са пацијентима,
врши медицинску тријажу по реду хитности, отвара нове зубне картоне, свакодневно врши дневне
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евиденције и фактурисање стоматолошких здравствених услуга, учествује у припреми извештаја о
раду, одговорна је за правилно одлагање отпада,
сарађује са одговорним зубним техничарем и осталим зубним техничарима, ради и остале послове
из домена своје струке по налогу непосредног
руководиоца, за свој посао одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средња
медицинска школа стоматолошког смера. Радно
искуство / додатна знања / испити: стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању стоматолошка сестра - техничар; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

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

Оглас објављен 02.02.2022. године, у публикацији „Послови“ (број 972) поништава се у целости за радно место: специјалисте педијатрије, ради
обављања послова - доктор медицине специјалиста
педијатрије у Служби за хитну медицинску помоћ.

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

Оглас објављен 23.02.2022. године у публикацији „Послови“ (број 975) за правног заступника
поништава се у целости.

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

Правни заступник

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, 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. Посебан услов за
заснивање радног односа је: Најмање две године радног искуства, положен правосудни испит.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: Диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила на основним студијама у трајању од најБесплатна публикација о запошљавању

мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
уверење о положеном правосудном испиту; уверење о држављанству рс; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратку биографију
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом;
као доказ о радном искуству кандидати треба да
доставе доказ / потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) или потврде послодавца. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року
наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на интернет страници
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
(обрачун зарада)

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратка на рад, најкасније до
30.09.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: средње образовање, IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару; најмање три
године радног искуства. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Дому здравља Крушевац. 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; изјаву да
су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о радном искуству. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора
са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном
избору кандидата одлучује директор. Изабрани
кандидат пре заснивања радног односа дужан је
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са

њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горе
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Чистач

за рад у Одељењу за техничке и друге
послове, на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: основно образовање. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о стручној
спреми; изјаву да су здравствено способни за
тражене послове; биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да
приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
на оглас доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на
оглас број 4/22”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Дипломирани економиста

у Центру за промоцију здравља,
анализа и планирање, организацију
здраствене заштите и информатике и
биостатистику у здравству
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђебе
Правилником о организацији и систематизацији
послова Завода за јавно здравље Нови Пазар: под
тачком 1 високо образовање Услови: на основним
академским студијама о обиму од најмење 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. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију о завршеној школи, фотокопију уверења - извод из матичне књиге рођених - уверење
о држаљанству, доказ да се против њих не води
истрага и кривични поступак - кратку биогарфију
са адресом и бројем телефона. Рок за подношење
пријава за конкурс је 8 дана од дана објављивања
код Националне службе за запошљавње и на сајту
Министарства здравља РС. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора, дужан је да достави доказ о здравственој спососбности за рад на
наведеним пословима. Пријаве на оглас доставити групној сестри у просторијама Завода за јавно
здравље Нови Пазар, 36300 Нови Пазар, Генерала
Живковића 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб.

Доктор медицине

на одређено врема, на дужи период
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручности, завршен медицински факултет; положен стручни испит; пожељно
радно искуство у струци. Уз пријаву на оглс доставити доказе о испуњавању услова огласа у погледу стручне спреме и положеног стручног испита.
Пријаве поднети лично код секретарице ДЗ “Бела
Црква” или послати на гор наведену адресу, са
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Медицина / Здравство и социјална заштита / Пољопривреда / Ветерина
назнаком „За оглас“. Оглас остаје отворен 8 дана
од објављивања у публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 013/853-020.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150
e-mail: zavoduzice@mts.rs

Санитарно / санитарно-еколошки
техничар

за рад у Одељењу за заразне и
незаразне болести, у Центру за контролу
и превенцију болести, на одређено
време, на период од шест месци, због
привременог повећања обима посла
изазваног епидемијом ЦОВИД 19
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће
посебне услове: средње образовање из области
медицине, у четворогодишњем трајању за санитарног / санитарно еколошког техничара; положен стручни испит за санитарног / санитарно-еколошког техничара, лиценца, шест месеци радног
искуства у звању санитарног / санитарно-еколошког техничара, положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да
доставе доказе о испуњености услова огласа, који
не морају бити оверене: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, сведочанство
о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе за санитарног / санитарно-еколошког
техничара, дилому о завршеној средњој медицинској школи за санитарног / санитарно-еколошког
техничара, уверење о положеном стручном испиту
за санитарног / санитарно- еколошког техничара,
лиценцу, возачку дозволу за управљање возилом Б категорије, доказ о промени презимена,
уколико је кандидат променио презиме. Пријаве
са доказима о испуњености услова, достављају
се непосредном предајом или путем поште Заводу за јавно здравље Ужице, улица Др Веселина
Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани
кандидат је дужан да, пре закључивања уговора
о раду, достави тражене доказе о испуњености
услова огласа у оригиналу или овереној копији,
као и доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб.
тел. 017/823-577

Доктор медицине
Опис посла: организује и спроводи здравствену
заштиту корисника, врши здравствени преглед
корисника и контролу спровођења терапије, ординира терапију и врши препис лекова на основу
налога лекара других специјалности путем рецепата, обавља систематске прегледе корисника,
учествује у пријему корисника и обавља систематске прегледе новопримљених корисника, води
потребну медицинску документацију, обавештава службу социјалног рада о промени стања код
корисника, сарађује са свим радним јединицама
и службама као као и са лекарима специјалистима по питању статуса и третмана корисника из
области свог рада.
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебе услове: високо
образовање - медицински факултет, на интегрисаним академским студијама, по пропису који
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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
искуства у звању доктора медицине пожељно али
није неопходно.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу документацију: кратку биографију (ЦВ) са
адресом и контакт телефоном; фотокопију личне
карте или очитану личну карту уколико је чипована; диплому о завршеном медицинском факултету (оверена фотокопија); уверење о положеном
стручном испиту (оверена фотокопија); лиценцу
Лекарске коморе или решење о упису (оверена
фотокопија); кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.); фотокопију
извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако
је кандидат променио презиме); фотокопију уверења о држављанству; фотокопију возачке дозволе (уколико је кандидат поседује). 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 Правна
служба „Дома за смештај старих лица Сурдулица”.
Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће
обављати. Уколико изабрани кандидат не достави
наведене документе у остављеном року са њим се
неће закључити уговор о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Све информације могу се добити на телефон
017/823-577. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве са траженом документацијом
доставити у затвореној коверти лично, мејлом или
путем поште на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за доктора медицине“.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР

за директора Центра за породични смештај и
усвојење који је основала Република Србија,
може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да има држављанство Републике
Србије; да је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и
одговарајући академски односно стручни назив
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да има
најмање 5 година радног искуства у струци. Уз
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећа документа: биографију; оверену
фотокопију дипломе; програм рада установе за
мандатни период за који се врши избор; уверење
о радном стажу у струци; уверење о држављанству; уверење суда да лице није под истрагом и
да није кривично гоњен. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса, подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Центар за породични смештај и усвојење Ниш,
Ул. Гутенбергова 4а, 18103 Ниш, са назнаком
„Конкурс за избор и именовање директора”.

Пољопривреда
„РАТАР“ АД ПАНЧЕВО
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 76
тел. 060/0195-785

Руковалац силосном опремом
Услови рада: рад у сменама. Директно упућивање
кандидата према договореним терминима за разговор, АД Ратар, Панчево (по договору). Слање
пријаве за посао на имејл: mira.milojevic@ratar.
net Јављање кандидата на телефон 060/019-5785,
лице за контакт: Мира Милојевић. Достављање
радних биографија на увид.

ТРНАВА ПРОМЕТ ДОО

11000 Београд, Марије Бурсаћ 49

34000 Крагујевац
Интернационалних бригада бб.
тел. 034/345-900
e-mail: sekretarica@trnava.co.rs

Кухињски радник - сервирка

на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању; без обзира на радно искуство.

Неговатељица

на одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању; без обзира на радно искуство.

Медицинска сестра - техничар
на одређено веме од 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер;
без обзира на радно искуство; поседовање лиценце
ОСТАЛО: Место рада је на Вождовцу, Качерска 6.
Рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу се
јавити директно на телефон број 011/2462-210,
контакт особа Жељка Ристановић. Рок за пријаву
на конкурс је 15.03.2022. године

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НИШ

Саветник за заштиту биља

места рада Крагујевац и Топола
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII ССС, дипломирани инжењер
пољопривреде за заштиту биља; радно искуство
није неопходно; возачка дозвола Б категорије;
знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе
послодавцу на e-mail: sekretarica@trnava.co.rs,
могу да се јаве лично у просторије послодавца,
сваког радног дана од 07.30 до 15.30 или могу да
се јаве на контакт телефон: 034/345-900, најкасније до 25.03.2022.г.

Ветерина
ЖИВА ВЕТ ВЕТЕРИНАРСКА
АМБУЛАНТА ДОО, ПАНЧЕВО

18103 Ниш, Гутенбергова 4а

26000 Панчево
Михајла Петровића Аласа 3
e-mail: zivavetdoo@gmail.com

Директор

Ветеринарски техничар

УСЛОВИ: На основу чл. 133 ст. 1 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 24/2011),

Услови рада: рад у сменама. Јављање кандидата
на телефон, 065/2316-530, лице за контакт: Жива
Лућијан.

на мандатни период од 4 године

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

Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
ДРАГАН РАДУЛОВИЋ ПР РАДЊА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОИЗВОДА
ОД БЕТОНА, ГРАЂЕВИНСКЕ
УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ „ПРОМОБЕТ”
11400 Младеновац, Милутина Миланковића 3
тел. 063/253-744, 063/345-519

Физички послови на бетонској бази
5 извршилаца

УСЛОВИ: занимање од основне до средње стручне
спреме било која струка; радно искуство небитно.
Јављање кандидата на телефон 063/253-744.

Радник на машини за производњу
бетонских елемената - руковалац на
преси за бетонске елементе
УСЛОВИ: без обзира на струку, пожељно радно
искуство за рад на аутоматској преси на производњи бетонских елемената или са машинама
сличног типа; поседовање основног знања из
области механике. Јављање кандидата на телефон 063/345-519.

MIRRI & MIRRI
ПР ГОРАН СТАНКОВИЋ
EXCLUSIVE FLOORING

11271 Сурчин
Камендинска 27
тел. 064/4296-979
e-mail: mirri.stankovic@gmail.com

Менаџер производње ексклузивних
подних и зидних облога
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме дипломирани инжењер шумарства, возачка дозвола Б
категорије, знање енглеског језика (виши ниво),
познавање рада на рачунару (Autocad, Artcam, MS
office). Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.

ФРИГО ЖИКА ДОО
11271 Сурчин
Војвођанска 394а
тел. 011/2266-149
e-mail: info@savabien.rs

Помоћни радник у фабрици стакла
5 извршилаца

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је до попуне радних места.

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања
огласа.

“МИНЕЛ АУТОМАТИКА” ДОО

MEDITERANEAN FOODS DOO

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 1ц
тел. 011/7132-756

11000 Београд
Војводе Влаховића 42

Помоћни радник за физичке послове
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, радно
искуство 6 месеци, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: milana.mladenovic@
minelautomatika.rs у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО ДОО
Бачка Топола, Петефи бригаде 2
тел. 064/8030-571
e-mail: vladimir.ratkovic@perutnina.eu

Радник у магацину

за рад у Новој Пазови
3 извршиоца
Нудимо вам прилику за развој каријере у динамичној компанији и интернационалном окружењу, као
и стимулативну зараду и бонусе.
УСЛОВИ: неопходно основно познавање рада
на рачунару, ССС, пожељно знање управљања
виљушкаром због утовара и истовара робе, као и
поседовање возачке дозволе Б категорије, радно
искуство није неопходно. Своју биографију можете послати на имејл: Vladimir.Ratkovic@perutnina.eu
или позвати на телефон 064/8030-571.

MIRRI&MIRRI PR
11271 Сурчин, Камендинска 27
тел. 064/4296-979
e-mail: mirri.stankovic@gmail.com

Столар или помоћни радник
у производњи
пробни рад 1 месец
4 извршиоца

УСЛОВИ: III IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Рок за пријављивање је 30 дана од
дана објављивања огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

Технолог у производњи хране
место рада Карабурма

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
инжењер прехрамбене технологије; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика средњи или
виши ниво; пожељно поседовање лиценце, без
обзира на радно исдкуство

Радник у производњи
место рада Карабурма
10 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; пожелњо
знање рада на рачунару; без обзира на радно искуство (пожељно искуство у производним
погонима).

Радник у производњи виљушкариста
место рада Карабурма
2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; поседовање возачке дозволе, искуство у управљању
виљушкаром.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу доћи
лићно сваког радног дана у периоду од 08-16
часова на адресу Војводе Влаховића 42 или да се
јаве на контакт телефон 063/1084-072; радне биографије се достављају на увид

КОМПАНИЈА “СЛОБОДА”
АД ЧАЧАК
32000 Чачак
Ратка Митровића бб.

Машинбравар

на одређено време до 6 месеци, са
могућношћу заснивања радног односа
на неодређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да су држављани Републике Србије; да

имају III, IV или V степен стручне спреме; да имају
најмање 2 године радног искуства на пословима
машинбравара; да нису осуђивани; да се против
њих не води кривични поступак. Кандидати који се
јаве на оглас, уз молбу и биографију - ЦВ, дужни
су да доставе следеће доказе: диплому о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; доказ да нису осуђивани; доказ да се не води кривични поступак. Оглас
остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни и
кадровски послови, Ратка Митровића бб., Чачак.
Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Лице за контакт: Марина Николић, дипл.
правник, тел. за контакт 032/5150-846.

“УНИГРАДЊА-НИШ” ДОО
18204 Доњи Матејевац
Краља Александра 158

Грађевински радник - тесар
на одређено време

УСЛОВИ: радно искуство: годину дана на пословима тесара. Израда оплате, арматуре и бетонирање.

Помоћник зидара
на одређено време

УСЛОВИ: помоћни грађевински радник.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се јављају на
контакт телефон: 018/4651-770.

“YUKK - ZIPPLAST”
DOO POŽEGA

31210 Пожега
Годовички пут бб.
тел. 031/3816-179
e-mail: posao@zipplast.co.rs

Инжењер производње

на одређено време
са могућношћу заснивања
радног односа на неодређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: инжењер машинства, инжењер технологије, инжењер металургије и хемичар- мастер,
дипломирани, завршене основне академске или
струковне студије, са или без радног искуства,
знање рада у рачунарским програмима релевантним за обављање инжењерских послова дате
струке. знање енглеског језика може бити предност.
Опис посла: разумевање пословне стратегије компаније, рад на њеном спровођењу и унапређењу,
имплементација и спровођење пројектованог система квалитета, праћење и усавршавање процедура и техничко- технолошке документације,
усавршавање и потимизација постојећих, освајање
и развој нових процеса, производа и квалитета,
рад на пројектовању и увођењу аутоматизације и
дигитализације производње, примена процедура,
контрола и праћење производног процеса и параметара, отклањање неусаглашености, планско и
текуће одржавање машина и опреме, праћење и
побољшање експлоатације.
ОСТАЛО: послодавац пружа професионалну
подршку, могућност усавршавања, развоја и
напредовања у каријери, стимулативну зараду,
одговарајуће погодности и подршку за изабране који долазећи из других подручја Србије,
мењају место становања, организован превоз на
релацији Ужице - Пожега - Ужице. Предвиђена
је претходна провера радних способности. Бићр
контактирани само кандидати који уђу у ужи
избор. Пријаве и ЦВ са копијом доказа о стручној спреми доставити до 15.03.2022. године на
e-mail: posao@zipplast.co.rs
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ЦПВ ТЕКСТИЛ ДОО

26300 Вршац, Београдски пут бб.

Прецизни механичар
на одређено време

УСЛОВИ: ниво квалификације III, назив квалификације механичар текстилних машина; радно искуство небитно; пуно радно време; јављање кандидата на контакт телефон 064/5994-390. Рок за
пријављивање на оглас 30 дана од објављивања у
публикацији “Послови”.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РЕСАВСКА ШКОЛА”

35213 Деспотовац
Деспота Стефана Лазеревића 18

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за избор директора одређени су члановима 35 ст. 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 9 Закона о култури („Сл. гласник РС” број 72/9; бр. 13/16, 33/16,
47/2021 и 78/2021) и чланом 17 Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник
РС” број 52/11 и 78/2022), као и члановима 24-29
Статута Народне библиотеке “Ресавска школа”
број 302 од 2410.2017. године. На конкурс се
могу јавити лица која испуњавају следеће услове: висока стручна спрема (високо образовање
на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер; специјалистичке академске
или струковне студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године);
да има 3 година радног искуства у култури; да
има положен стручни испит у библиотечко-информационој струци; да има најмање 1 годину руковођења у установи културе (установом
или организационом јединицом установе); да се
против њега не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; држављанство
Републике Србије; општа здравствена способност. Именовање директора се врши на период
од четири године (може бити поново именован).
Конкурсна документација за избор кандидата за
директора Библиотеке треба да садржи: посебни
услови: предлог Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године; доказ о радном искуству у култури; оверену копију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о положеном стручном испиту у библиотечко-информационој струци; доказ о
руковођењу у култури - установом или организационом јединицом установе; биографију која мора
да садржи елементе који доказују стручност из
делокруга рада у култури са кратким прегледом
остварених резултата у раду; уверење надлежног
органа да се против њега не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; оверену копију личне карте; доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење
(оригинал). Приликом састављања листе кандидата. Управни одбор ће ценити и следеће чињенице: познавање пословања установа културе;
поседовање руководећег искуства на пословима у
области културе; квалитет предложеног програма
рада и развоја Библиотеке, из поднете конкурсне
документације. Пријава на јавни конкурс треба
да садржи: име и презиме учесника на конкурсу, датум и место рођења, адресу пребивалишта,
потребне податке за контакт (телефон, e-mail)
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве
на јавни конкурс, као и списак приложених докумената. Изборни поступак: спровешће се увидом
у податке из пријаве учесника конкурса, увидом
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у документа и доказе достављене уз пријаву и
усменим разговором са учесницима конкурса за
које је утврђено да испуњавају услове конкурса
(у даљем тексту: кандидати). О истом се саставља
записник. Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени (имејлом,
телефоном, телеграмом и сл.). У року од 30 дана
од завршетка конкурса доставља се оснивачу
записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном
реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник
о обављеном разговору. Документа за конкурс
се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа. Потпуна пријава је
свака пријава која садржи доказе и податке из
конкурсне документације. Благовремена пријава
је свака пријава која је поднета у року од 15 дана
од дана објављивања јавног конкурса. Управни
одбор ће прегледати све благовремено приспеле пријаве, а разматрати само потпуне пријаве.
Под благовременим пријавама се подразумевају
све пријаве пристигле у року. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, Управни одбор одбацује
закључком. Управни одбор ће у року од 15 дана
од обављених разговора са кандидатима, односно 30 дана од дана завршетка конкурса предлог
листе кандидата са образложењима доставити
оснивачу. Именовање ће након претходног законског поступка спроведеног у Народној библиотеци извршити Скупштина општине Деспотовац уз
претходну прибављену сагласност директора Библиотеке. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава
са доказима о испуњавању услова подноси се у
затвореном коверту Управном одбору Народне
библиотеке “Ресавска школа”, са назнаком „За
јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке “Ресавска школа”, поштом на горе наведену
адресу , или лично у администрацији Библиотеке,
радним данима од 8.00 до 15.00 часова. Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити позивом на број 035/611-172, радним даном од 8.00 до
15.00 часова.

РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЕЉЕ
КАЊИЖА
24420 Кањижа
Главни трг 9
рел. 024/4879-200

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. кандидат треба да има - високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама
другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, 2. најмање пет година радног искуства у струци, 3. да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, 4. држављанство Републике Србије, 5.
познавање језика у службеној употреби у општини Кањижа. Кандидат за директора дужан је да
приложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације. Приликом избора кандидата за директора Управни одбор ће ценити и: квалитет програма рада
и развоја установе за период од четири године;
знање језика у службеној употреби у општини
Кањижа. Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од
шест месеци), копија личне карте, оверена копија
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, доказ о радном стажу (уверење, копија радне књижице и др.), уверење надлежног суда, не
старије од шест месеци, да се против кандидата
не води истрага и да против њега није подигну-

та оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности, предлог Програма рада и
развоја РКА за период од четири године, биографију кандидата. Рок и начин подношења пријава. Рок за подношење пријава кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање
или на огласној табли службе и у просторијама
установе РКА. Пријава на конкурс са доказима
подноси се препорученом пошиљком или лично
у затвореној коверти, на горе наведену адресу,
са назнаком „Јавни конкурс за избор директора”.
Благовремена пријава је свака пријава која је
поднета у року од 8 дана од дана објављивања
јавног конкурса на сајту Националне службе за
запошљавање. Потпуна пријава је свака пријава
која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.
Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон 024/4879-200, контакт особа Едит
Ердељи Тот. Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа спроводи изборни поступак
увидом у податке из пријаве и доказе достављене
уз пријаву, као и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене јавним
конкурсом и у року од 30 дана од дана завршетка
јавног конкурса доставља оснивачу образложени
предлог листе кандидата. Директора Регионалног
креативног атељеа Кањижа именује Скупштина
општине на период од четири године.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ХРИСТО БОТЕВ”
17540 Босилеград
Георги Димитрова бб.
тел. 017/878-529

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: да има завршен факултет друштвеног
смера; да има радно искуство најмање пет година у култури; да поседује организаторске способности. Поред напред наведених услова кандидат
треба да испуњава и услове прописане у члану
24 Закона о раду („Сл. гл. РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење).
ОСТАЛО: кандидат уз пријаву на конкурс прилаже: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о завршеном факултету
VII степен (оригинал или оверена фотокопија);
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (оригинал), не старије од 6 месеци; уверење
да кандидат није осуђиван (уверење полицијске
управе), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију радне књижице; диплома о посебним способностима (уколико их има); лекарско уверење о
здравственој способности у оригиналу, не старије
од 6 месеци; кандидат за директора библиотеке
дужан је да предложи програм рада и развоја библиотеке, као саставни део конкурсне документације. Пријаве на конкурс подносе се конкурсној
комисији Народне библиотеке”Христо Ботев” Босилеград. Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази неће се
узети у обзир. Конкурс је отворен 15 дана, од дана
објављивања.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Портир
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни
испит из противпожарне заштите. Рад у сменама.
Уз пријаву са биографским подацима кандидати
треба да приложе: фотокопију извода из матичне
књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту - оригинале на увид.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ
ФАКУЛТЕТ, Служба за опште послове - пријава на
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА БИРЧАНИН”

11185 Земун Поље, Браће Крњешевац 2

Наставник руског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове и то: да има стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
Бесплатна публикација о запошљавању

студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад, односно положен стручни испит за
наставника или стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија); уверење
о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од
6 месеци); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
надлежног суда, не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима (не
старије од 6 месеци); пријава на конкурс са радном биографијом и оквирним планом рада за време мандата директора; формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима и са потребном
документацијом искључиво доставити на адресу
школе, лично (сваког радног дана од 8-12 часова) или поштом, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора”. Ближе информације
о огласу могу се добити сваког радног дана код
секретара школе на број телефона: 064/8110-903.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА

11000 Београд, Делиградска 27/II
тел. 011/3650-137

Наставник (виши предавач,
предавач или професор струковних
студија) за ужу стручну област
Физичка култура

УСЛОВИ: VII/2 ССС (академски специјалиста или
магистар) или VIII ССС (доктор наука). Кандидати
морају испуњавати услове предвиђене чланом 73,
74 и 75 Закона о високом образовању Републике
Србије (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
88/2017); основно знање рада на рачунару (MS
Word, MS Excel, MS PowePoint, Интернет). Пријаве
слати на имејл: info@akademijafudbala.com. Контакт телефон је 011/3650-137 од 10.00 до 16.00
часова.

ОШ “БРАЋА БАРУХ”
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2
тел. 011/2183-541
e-mail: baruh@sezampro.rs

Секретар школе
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа, у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), односно потребно је да лице има: 1)
одговарајуће образовање из области правних
наука из члана 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 6/2020
и 129/2021); на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске струдије) из области
правних наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године из области правних
наука, 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
Школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, биографију (ЦВ), фотокопију
личне карте или очитану личну карту, доказ о
одговарајућем образовању (оверену копију дипломе да није старије од 6 месеци), доказ односно
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
МУП-а РС (оригинал или оверена копија - да није
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија да није старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија да није старије
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о
здравственој способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс доставити лично или слати на наведену адресу Школе.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, да има завршену средњу или основну школу,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Оверена фотокопија одговарајуће дипломе и држављанство Републике Србије
достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о раду.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4
тел. 011/2607-200

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора Школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе из
подручја рада трговина, угоститељство и туризам, за педагога или психолога школе 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 или из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
или на основним студијама у трајању од најмање
4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године (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), да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик, да има дозволу за рад наставника
односно стручног сарадника, да има најмање 8
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 кандидат је у обавези да приложи доказ о одговарајућем високом
образовању-диплому (кандидати који су завршили
студије другог степена достављају и диплому са
основних академских студија), доказ о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном стажу-најмање 8 година рада у
области образовања након стеченог одговарајућег
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образовања (не старију од 6 месеци), фотокопију
личне карте, односно очитане биометријске личне
карте, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање-уверење из МУП-а не старије од 6 месеци, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 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,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), лиценцу за директора
установе (ако је кандидат поседује), попуњену
пријаву на конкурс на пријавном формулару који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, радну биографију са личним подацима, као и подацима о
кретању у служби или радном месту, оквирни план
рада за време мандата (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. Докази који
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи-фотокопије. Достављена документација
се не враћа кандидатима. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани, попуњени и потписани
формулар заједно са потребном документацијом
доставља поштом на наведену адресу у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе” или предаје лично у Секретаријату
школе. 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. 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. 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.

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
“ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”

са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике Србије;
5) имају знање српског језика. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен
и одштампан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, биографију (ЦВ) са контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању: оверен препис / фотокопију
дипломе; уверење о неосуђиваности - извод из
казнене евиденције МУП-а, (оригинал или оверена копија) - не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија) не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија) - издатог
на прописаном обрасцу са холограмом. Доказ о
знању српског језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове
конкурса упућују се на психолошку процену способноси за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број телефона и
тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
којима се доказује испуњеност услова доставити поштом или лично на горе наведену адресу, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс - за
радно место кувар”. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2
тел. 011/2621-955

Наставник енглеског језика

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

11080 Земун, Цара Душана 143

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање (трећи или четврти
степен, занимање: кувар). Поред општих услова
за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС” број: 24
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 27/2018 -др. закони, 6/2020
и 129/2021) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова и радних места у Школи
за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”
у Земуну - за радно место кувара; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад

УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме са звањем
(300 ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; професор енглеског језика и
књижевности и италијанског језика и књижевности; професор енглеског језика и књижевности
и немачког језика и књижевности; дипломирани
филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм Англистика, студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност);
мастер професор предметне наставе. лица која су
стекла академско звање мастер, морају да имају
претходно завршене основне академске студије
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из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Енглески језик и књижевност; Енглески
језик и књижевност; Англистика; Енглески језик
и књижевност са другом страном филологијом.
У радни оснос 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 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. Уз пријаву (пријавни
формулар) на конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије) кандидат је обавезан
да достави и: радну биографију, осим за лица која
први пут заснивају радни однос; оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију уверења
о дипломирању (уверење не може бити старије
од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали
почев од 10.05.2005. године достављају оверене
фотокопије диплома или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије од 6 месеци и за
основне академске (или струковне студије) и за
мастер (специјалистичке студије) студије; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); оригинал уверење надлежног
СУП-а да није осуђиван са правним последицама
у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број телефона
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на наведену адресу
Гимназије, у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс”, путем поште или лично у канцеларију
секретара школе од 09.00 до 14.00 часова радним
данима. Неблаговремене пријаве као и пријаве са
непотпуном и од стране јавног бележника неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 011/2621-955.

ОШ “ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3225-236

Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима

на одређено време, замена радника
изабраног за директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
дефектолог тифлолог; дипломирани специјални
педагог; мастер дефектолог, који је на основним
студијама завршио студијски програм специјалне
едукације и рехабилитације особа са оштећеним
видом; мастер дефектолог, који је на основним
студијама завршио студијски програм специјалног
рехабилитатора за вишеструку омететност; мастер
дефектолог, који је на основним студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора.
Образовно-васпитни рад се остварује на српском
Бесплатна публикација о запошљавању

језику. Кандидат, поред стручне спреме треба да
је оспособљен за рад у школи за образовање ученика са сметњама у развоју или да поседује радно искуство у настави са ученицима са сметњама
у развоју. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет странице Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи и то: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства, кратку биографију ЦВ, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми за оне који су дипломирали пре
10. септембра 2005. године; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или Уверења
о положеним испитима и просечној оцени и оверену фотокопију додатка дипломе за оне који су
дипломирали после 10. септембра 2005. године;
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом звању мастер (уколико нису добили диплому);
оригинал или оверену копију доказа да су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, 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; оверену фотокопију уверења о стеченој
лиценци (уколико је поседују); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старији од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од
6 месеци), уверење, издато од надлежног МУП-а,
да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, која су наведена у општим условима конкурса; уверење о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику), оверену фотокопију уверења о
остручености за рад са ученицима са сметњама у
развоју (уколико је поседује); потврда о искуству у
настави са ученицима са сметњама у развоју (уколико је поседује). Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање.

ППУ „АДРИЈАНА”
11000 Београд, Војводе Богдана 11

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; струковни
или дипломирани васпитач; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; пожељно је да кандидат има положен стручни испит или да поседује
лиценцу; пожељно радно искуство. Заинтересовани кандити могу да се јаве на контакт телефон
063/8076-763; слање пријава на e-mail: info@
vrticadrijana.com. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”
11000 Београд, Врањска 26

Наставник предметне наставе хемија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена директора школе у првом
мандату
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142,
143 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021- даље Закон и
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/202, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021). Кандида-

ти попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати треба да доставе: пријавни формулар, радну
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (издат на новом обрасцу), доказ да кандидат који се јавља на конкурс није лице осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање- оригинал или оверену фотокопију (чл. 139
став 1 тачка 3 Закона). Доказ да има има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Сва напред наведена документа могу се
доставити и у оригиналу. Уколико кандидати не
доставе тражену документацију пријава кандидата ће се сматрати непотпуном. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Напред
наведену документацију кандидати достављају
лично или поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс за наставника хемије”
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату, лице задужено
за контакт Јелена Николић Ђукановић, телефон
011/ 2417-275, 2418-741.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен 23.02.2022. године, у публикацији
„Послови” (број 975), исправља се за радно место:
наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Енглески језик, на одређено време
од 5 година, делу УСЛОВИ, тако што уместо: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме - научни степен доктора наука и други услови
утврђени Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др.
закон), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Машинског факултета, треба да гласи:
завршен филолошки факултет, VIII степен стручне спреме - научни степен доктора наука и други
услови утврђени Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони,
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021
- др. закон), Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Машинског факултета. Уз својеручно
потписану пријаву на конкурс (у три примерка),
доставити у писаној форми (у једном примерку):
биографију, оверене копије диплома стечених у
земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној
спреми, уверење о држављанству, списак радова
и сепарате објављених радова и својеручно потписану Изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку: http: //www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-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 УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу научну
област Музикологија
Доцент за ужу научну област
Музикологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије
(III степен); научни степен доктора наука.

Редовни професор за ужу уметничку
област Снимање музике и музичка
режија
Доцент за ужу уметничку област
Кларинет
на одређено време од 5 година

Самостални уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте

Уметнички сарадник

на Катедри за соло певање, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II
степен).

Асистент за ужу уметничку област
композиција - композиционотехничке дисциплине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II
степен); кандидат мора бити студент докторских
академских студија.
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су
Законом о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21,
67/21), Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету (“Сл. гласник РС”, бр.
101/15, 102/16, 119/17), Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања
наставника Универзитета уметности у Београду
бр. 7/393 од 26.09.2019. године, Статутом Факултета, Правилником о минималним условима за
избор у звања наставника на Факултету музичке
уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године,
Правилником о минималним условима за избор
у звања уметничких сарадника на Факултету
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла
2019. године и Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету 01-779/18
и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на
који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2,
потврда да кандидат није осуђиван за кривична
дела из члана 134 став 5 Статута Факултета и прилози којима се доказује испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, као и наведеном мејл
адресом подносе се Факултету. Образац 2 може
се преузети са сајта Факултета http: //fmu.bg.ac.
rs/obavestenja_i_konkursi.php Попуњен Образац 2
на ћирилици, у складу са условима из Правилника
о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016.
године и Правилником о минималним условима за
избор у звања уметничких сарадника на Факултету музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. године, доставља се само у електронској
форми на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служ-
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би Факултета на тел. 3620-760. Неблаговремене
пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без
потребне документације неће се узимати у разматрање.

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

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

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани
одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на
универзитету, које је донео Национални савет за
високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету Београду и општим актима Универзитета у Београду
- Економског факултета којима се уређују услови
и поступак за стицање звања наставника. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка
и наставничка оријентација кандидата у области
непараметарских тестова и статистичке анализе.
Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју
научно-истраживачку и наставничку оријентацију.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови), копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају
се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник на академским студијама
у звање доцента за ужу научну
област Физичка хемија - квантна
хемија, за предмете Методе и
методологија физичкохемијских
истраживања (мастер академске
студије обавезан предмет) и
Примењена квантна хемија (мастер
академске студије изборни предмет)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се наставник бира; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама, из научне
области за коју се кандидат бира, односно од значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању.

Сарадник на академским студијама
у звање асистента за ужу
научну област Физичка хемија спектрохемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
физичке хемије који је сваки од претходних степена студија физичке хемије завршио са просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао
за наставни рад или магистар физичкохемијских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; неосуђиваност за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Остали услови избора, као и начин и
поступак избора, утврђени су одредбама - Закона
овисоком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), - Правилника о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на Факултету за физичку хемију,
правилника о начину и поступку стицања звања и

заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”
бр. 200/17 и 210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета за физичку хемију, у
складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова
конкурса доставити на наведену адресу Факултета, Служби за правно-административне послове
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Наставник биологије
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл.
139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и под условима прописаним важећим 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 и 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020
и 1/2021).
ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, уз који достављају
следеће: краћу биографију (ЦВ), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију доказа (који издаје орган
МУП-а) 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 (не старије од 6 месеци).
Кандидат мора 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). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају у конкурсном поступку,
биће коришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”
бр. 87/18). Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање, на адресу
Земунска гимназија, Градски парк 1, 11080 Земун,
са назнаком “За конкурс - не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„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
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Наука и образовање
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” бр. и тода
има: IV степен средње стручне спреме, било ког
профила; савладан програм обуке за педагошког
асистента у складу са Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту, напомена: за
лице које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке
за педагошког асистента или модуларни Програм
обуке за педагошког асистента из 2016. године,
сматра се да има савладан програм обуке према
Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду); неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да говори српски и ромски
језик; држављанство РС.
ОСТАЛО: документација коју је обавезно приложити: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) радна биографија, 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 старије
од 6 месеци); 9) доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће знање
нису стекли на српском језику. Пријаве, са документацијом, подносе се лично или поштом, на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”, а ближе информације могу се добити у секретаријату
школе (број телефона 011/2772-563), од 9 до 14
часова. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
“MARY POPPINS”
11000 Београд, Хазарска 32
тел. 064/2279-620

Васпитач

за рад са децом од 3 до 7 година
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
Бесплатна публикација о запошљавању

специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) или на основим студијама у
трајању од најмање четири години, по порописима 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Редовни професор за ужу научну
област Текстилно инжењерство

на Катедри за текстилно инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Текстилно инжењерство

на Катедри за текстилно инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Инжењерство материјала
на Катедри за опште техничке науке

УСЛОВИ: доктор наука мултидисциплинарних
научних области Инжењерство материјала и
рачунска механика.
ОСТАЛО: остали услови конкурса утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се подносе
у писаној форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове пријава на конкурс, Београд, Карнегијева бр. 4
(Архива, канцеларија 8) и у електронској форми на e-mail адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз
пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни
рад, диплома о одговарајућој стручној спреми,
списак научних радова са радовима, и свe осталo
релевантнo за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Одлука о избору донеће се у року од
6 месеци од дана истека за подношење пријаве
на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Наставник у звању редовног
професора за Пословноправну ужу
научну област, предмети Трговинско
право и Берзанско право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
10 и чланом 75 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/17, 73/18,
27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21
- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон)
и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду - Правног факултета.

Наставник у звању редовног
професора за Управноправну ужу
научну област, предмети Еколошко
право и Право климатских промена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
10 и чланом 75 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”број 88/17, 73/18,
27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21
- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон)
и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду - Правног факултета.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Правна историја, предмет
Црквено право
на одређено време, од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став 8
и чланом 75 став 1 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”број 88/17, 73/18, 27/18 др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21. и 67/21 - др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду
- Правног факултета.

Сарадник у звању сарадник у
настави за Грађанскоправну
ужу научну област, предмет
Облигационо право
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

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

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Правна историја, предмет Римско
приватно право
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент
мастер академских или специјалистичких студија,
који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад. Овај као и остали услови
утврђени су чланом 117 Статута Универзитета у
Београду - Правног факултета и чланом 30. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета у Београду, 01-број: 2389/1 од 25.12.2018.
године.
ОСТАЛО: обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три примерка, слободна форма,
са наведеним контактима); са прилозима у једном
примерку (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству); подноси се у писарници Универзитета у Београду - Правног факултета, Булевар
краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова или
поштом, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
02.03.2022. | Број 976 |
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ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-944

Наставник предметне наставе
Рачунарство и информатика и
предмети из ове области
Наставник предметне наставе
Саобраћај - ваздушни саобраћај и
предмети из ове области
2 извршиоца

Наставник предметне наставе из
области Енглески језик и предмети
из ове области
Наставник предметне наставе
Математика и предмети из ове
области
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос наставника и стручног сарадника: 1) одговарајуће високо
образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; лице из подтачке (2) 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) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3)
да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Обавезно образовање из тачке 1) 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. Наведено образовање наставник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да
наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Одговарајуће високо образовање за радна
места: наставник предметне наставе - Рачунарство
и информатика и предмети из ове области, прописано је чл. 38. до 43. Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15,
11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19 и
9/19); наставник предметне наставе - Саобраћај
- ваздушни саобраћај и предмети из ове области
(1) дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваз-
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душни саобраћај; (2) мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: ваздушни саобраћај и транспорт; наставник предметне наставе - Енглески језик и предмети из ове области:
(1) професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; (2) мастер филолог
(студијски програм Англистика); (3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност); наставник предметне наставе Mатематика и предмети из ове области, прописано
је у чл. 2. тачка 13) Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник Републике Србије Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17,
13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21). Услови за
пријем у радни однос за сва радна места доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
из тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: психолошку процену кандидата који уђу
у ужи избор врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Ваздухопловној академији. Рок за подношење пријава
са потребном документацијом је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријавни формулар
достављају се следећи докази: диплома о стеченом високом образовању или уверење уколико
није издата диплома; доказ из казнене евиденције
од Министарства унутрашњих послова 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 (да није старији од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (да
није старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образовно васпитни рад; доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на српском језику; потврду одговарајуће високошколске установе
о положеном испиту из српског језика обавезни
су да доставе само кандидати који одговарајуће
високо образовање нису стекли на српском језику;
биографски подаци (CV); доказ о промени презимена (извод из матичне књиге венчаних, решење
о промени презимена и др.) уколико је неки од
претходно наведених доказа издат на друго презиме (да није старији од 6 месеци); доказ о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова,
уколико је кандидат стекао наведено образовање.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (да није старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Докази се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати разматрање. Пријавa са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за ____ (навести тачан назив радног места
за које се конкурише)”, на адресу: Ваздухопловна

академија, 11158 Београд, Булевар војводе Бојовића бр. 2. препорученом поштом или непосредно
у секретаријат Ваздухопловне академије сваког
радног дана од 9.00 до 15.00 часова. Кандидат
који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица секретарa
установе Мирјанe Лазаревић, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. Телефон
за информације: 011/2182-956 и 066/8477-320.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као и
Правилника о начину, поступку и условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору,
кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер технологије и уписане докторске
академске студије на студијском програму технолошко инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбама члана 84 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и члана 116 Статута Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс,
неопходно је доставити доказе о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и стручних радова, диплома о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа непостојања сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању (Сектор
аналитике Полицијске управе МУП-а), документа
у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса, достављају се на горе наведену
адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник из предмета
физичка хемија
са 50% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије;
дипломирани инжењер технолог; дипломирани
инжењер технологије хемијског и биохемијског
инжењерства; дипломирани инжењер хемијског и
биохемијског инжењерства; дипломирани физико хемичар; професор хемије; дипломирани хемичар;
дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;
дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани
хемичар за истраживање и развој; дипломирани
хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани
хемичар - мастер; дипломирани инжењер за неорганску хемијску технологију; професор биологије хемије; дипломирани професор биологије - хемије
- мастер; дипломирани хемичар - биохемија; мастер физичко - хемичар; дипломирани инжењер за
неорганску хемијску технологију; мастер инжењер
технологије.

Наставник из предмета технологија
фармацеутских производа
- блок настава
са 5% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије за
хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењер-
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ство; дипломирани инжењер фармацеутске технологије; дипломирани фармацеут; дипломирани инжењер технолог, одсек органска хемијска
технологија и полимерно инжењерство; дипломирани инжењер технологије за фармацеутско
инжењерство; дипломирани инжењер органске
хемијске технологије и полимерног инжењерства;
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и
смерови осим неорганско -технолошког одсека,
екстилног одсека и одсека за графичко инжењерство; дипломирани инжењер технолог, сви одсеци
осим неорганско - технолошког одсека, текстилног дсека и одсека за графичко инжењерство;
дипломирани инжењер технологије хемијског и
бохемијског инжењерства; дипломирани инжењер
хемијског и биохемијског инжењерства; дипломирани инжењер хемијске технологије, биохемијси
одсек, фармацеутско -козметички смер, магистар
фармације; мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер академске студије у области
фармацеутских наука, односно изборно подручје
фармацеутско инжењерство.
ОСТАЛО: на основу члана 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није 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 кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техн.развоја; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење
о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели
у својим пријавама. По пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе
обавити разговор у просторијама Техничке школе
у Бору, ул. Београдска 10, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити
обавештени на бројеве телефона које су навели
у својим пријавама. Напомене: Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз којенису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној од
надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) неће бити разматране. Овај
конкурс се објављује у публикацији „Послови”,
Бесплатна публикација о запошљавању

Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола. Рок за подношење пријаве: 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горе наведену адресу.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 и 5) зна српски језик. Докази
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач.
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у виду поседовања дозволе за рад - лиценце
и одговарајућег образовања: средње образовање
(IV степен) - смер васпитачки. Кандидат који не
поседује лиценцу, може да обавља послове медицинске сестре - васпитача најдуже две године
од дана заснивања радног односа у установи, у
складу са чл. 144 ст. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз кратку биографију и попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат подноси следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад лиценце (уколико поседује, уколико не поседује пожељно је да
достави доказ о обављеној приправничкој пракси,
савладаном програму увођења у посао и радном
стажу) и доказ о знању српског језика, издат од
одговарајуће установе, подноси кандидат који
образовање није стекао на српском језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Предшколска установа „Моје
детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор медицинске сестре
- васпитача - не отварати”.

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

Стручни сарадник - психолог
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. 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”. Контакт телефон: 032/661-513.

ГЊИЛАНЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Седиште школе у Великом Ропотову
Ранилуг, нема улице бб.
тел. 0280/760-02

Наставник физичког васпитања

за 37,50% радног времена
(6 часова недељно), на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) односно да:
1) има одговарајуће образовње у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другогј степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидициплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су утврђивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним средњим школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број: 5/91, 1/92, 21/93,
3, 94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 4/2009, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014,
5/2015, и 8/2015). 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
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Наука и образовање
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4). има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат треба да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја са биографијом (CV); oригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о стеченом образовању; уверање о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење (извод из казнене евиденције) Министарства
унутрапњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама образовања и васпитања;
уверење основног суда да није покренут кривични поступак; оверену копију доказа о положеном
испиту за лиценцу уколико је кандидат поседује.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, прибавља
се пре заккључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана ојбављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пирјаве се шаљу поштом или
предају лично на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 0280/760-02.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021), и то да имају високи образовање у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” број: 11/2012-1, 15/20139, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1,
3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37,
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54,
4/2021-1) стечено једно од звања прописаних Правилником, лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба да
имају завршене основне академске студије из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, да није осуђиван, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно
је да кандидат поднесе и следеће доказе: 1. доказ
о одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању), кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу
2. потврду / уверење (оверену фотокопију) висо-
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кошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеном стручом испиту (оверена
фотокопија); 3. потврду да није осуђиван (издаје
СУП) правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена базусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику) и 6. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси се пре закључења уговора о раду, а
након извршеног избора кандидата. Кандидати
који испуњавају услове и уђу у ужи избор, упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Са кандидатима 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 обавиће разговор. Директор
установе доноси решење о избору кандидата по
конкурсу у року од осам дана од дана достављања
образложене листе од стране конкурсне комисије.
Пријаве слати на горе наведену адресу школе са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на
одређено време - за радно место наставник разредне наставе”. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објаве конкурса.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
35210 Свилајнац
Алеја Зорана Ђинђића 6

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према чл. 3 тачка 13)
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, и
1/20229) положен испит за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценца) и стекао
прво да самостално обавља образовно-васпитни
рад у оквиру своје струке. Поред одговарајуће
стручне спреме кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ о испуњавању овог
услова кандидти не достављају уз пријаву на конкурс већ се он прибавља пре закључења уговора
о раду); 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. Посебан доказ о испуњавању овог услова достављају кандидати који тражену стручну
спрему нису стекли на српском језику. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства коју у року од 8 дана
доставља на горе наведену адресу, са следећим
доказима о испуњавању тражених услова: ове-

рена фотокопија или препис исправе (дипломе,
уверења) о стручној спреми; доказ о положеном
испиту за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника (лиценцу) и стекао право
да самостално обавља образовно-васпитни рад у
оквиру своје струке; уверење или други писмени
доказ од Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за кривична дела из тачке 3.члана
139 Закона; оригинал уверење о држављанству
не старије од шест месеци. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће се узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата.

КИКИНДА
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122,
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
и то: да има одговарајуће високо образовање из
чл.140 став.1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне
школе, за педагога или психолога стечено на:
1) студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3) да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога
или психолога; 4) да је прошао обуку и положио
испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да у року од две године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); 5) да има дозволу за рад за
наставника или стручног сарадника; 6) да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 7) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 8) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 (три)
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторско понашање;
9) да има држављанство Републике Србије; 10)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс
не пријави ни један 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, уз
испуњеност осталих горе наведених услова које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања 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
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Наука и образовање
више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и
најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да
достави следећу документацију: пријаву на конкурс за избор директора, са кратком биографијом,
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора; оверен препис или
фотокопију дипломе одговарајућег образовања,
степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 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 („Сл. гл. РС - Просветни
гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); оверен препис или фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија) да није старије од 6
месеци; потврда о радном искуству, односно
годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања; уверење из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела уврђена у члану 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од шест месеци), уверење
основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
(да није старије од шест месеци), извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор), 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, доказ о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и положени испит за
директора ће бити у обавези да испит за директора положи у законском року од дана ступања на
дужност); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) да није старије од шест
месеци од дана подношења пријаве (оригинал
лекарског уверења или оверена копија). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одштампани пријавни формулар
заједно са пријавом на конкурс и потребном документацијом се достављају лично или поштом са
назнаком „Конкурс за директора школе” на горе
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ “ФЕЈЕШ КЛАРА”
23300 Кикинда, Др Зоран Ђинђић 9
тел. 0230/400-500

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл.
139 и чл. 140 , ставовима 1 и 2 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) - чл.
122 ст. 2 Закона, а које има одговарајуће обраБесплатна публикација о запошљавању

зовање за наставника, педагога и психолога
основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона,
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 одоговарајућег образовања. (чл. 122
ст. 5 Закона), а изузетно ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (члан 122
став 6 Закона). Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020 и 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021
и 17/2021; у даљем тексту: Правилник) прописани су степен и врста образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Доказивање постојања услова: 1. да има образовање из
чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона - доказује
се подношењем оверене фотокопије дипломе,
односно уверења о стеченом високом образовању
у степену и врсти из Правилника. 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 чл. 140 Закона или су образовање
стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова у погледу стеченог образовања, достављају оверену
фотокопију решења министарства надлежног за
послове образовања (чл. 143 Закона); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима из чл. 139 ст. 1 тач. 2)
Закона - доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије лекарског уверења надлежне службе медицине рада пре закључења уговора
о раду; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није против
кандидата покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора. - доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова и надлежног
основног суда (не старије од шест месеци); 4. да
је држављанин Републике Србије из чл. 139 ст. 1
тач. 4) Закона доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења о држављанству (не старије од шест месеци); 5. да зна
српски језик као и језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона лица која су одговарајуће образовање
стекла на српском језику подносе доказ као за
тачку 1, а уколико 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); 6. да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије дозволе за

рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има обуку и положен испит за директора установе из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује
се подношењем оверене фотокопије уверења о
положеној обуци и испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност, престаје дужност директора (члан 122
став 10 Закона); 8. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем потврде / уверења или овереном фотокопијом истих издатим од стране послодаваца код
којих је обављао напред наведене послове; 9.
осим напред наведене документације на конкурс
уз пријаву кандидат доставља и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
односно његову оверену фотокопију за кандидате који су променили презиме односно име после
издавања дипломе. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени
и доказ о резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) - чл. 123 ст. 14 Закона - те уколико је у раду
кандидата таквог надзора било, кандидат треба
да достави и извештај, односно оверену фотокопију извештаја просветног саветника. 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
- чл. 123 ст. 15 Закона.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање “Послови”. Кандидати уз
пријаву својеручно потписану достављају: преглед
кретања у служби, биографске податке и податке о стручним и организационим способностима
и конкурсну документацију наведену овим конкурсом путем поште на горе наведену адресу или
лично на напред наведену адресу са назнаком “За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Неблаговремена пријава је
пријава која је поднета након истека рока на који
је конкурс објављен. Непотпуна пријава је она
пријава која не садржи тражену конкурсну документацију. Конкурсна документација се не враћа.
Лице надлежно за контакт са кандидатима је координатор комисије секретар установе путем броја
телефона 0230/400-500.

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл.
139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 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) - чл.
122 ст. 2 Закона, а које има одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога
основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона,
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 одоговарајућег образовања. (чл. 122 ст.
5 Закона), а изузетно ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на
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Наука и образовање
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (члан 122 став 6
Закона). Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020
и 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021; у
даљем тексту: Правилник) прописани су степен и
врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Доказивање постојања
услова: 1. да има образовање из чл. 139 ст. 1 и
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона - доказује се подношењем
оверене фотокопије дипломе, односно уверења о
стеченом високом образовању у степену и врсти
из Правилника. 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 чл. 140
Закона или су образовање стекли у систему војног
школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова у погледу стеченог образовања, достављају оверену фотокопију решења министарства надлежног за послове образовања (чл. 143
Закона); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из
чл. 139 ст. 1 тач. 2) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења надлежне службе медицине рада
пре закључења уговора о раду; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да
није против кандидата покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора. - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова
и надлежног Основног суда (не старије од шест
месеци); 4. да је држављанин Републике Србије
из чл. 139 ст. 1 тач. 4) Закона доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије (не
старије од шест месеци); 5. да зна српски језик
као језик на којем остварује образовно-васпитни
рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона лица која
су одговарајуће образовање стекла на српском
језику подносе доказ као за тачку 1, а уколико
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); 6. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника из чл. 122 ст. 5
Закона - доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7. да има обуку
и положен испит за директора установе из чл. 122
ст. 5 Закона - доказује се подношењем оверене
фотокопије уверења о положеној обуци и испиту
за директора (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност
(чл. 122 ст. 9 Закона), а директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност, престаје дужност директора
(члан 122 став 10 Закона); 8. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем потврде/уверења или овереном фотокопијом истих издатим од стране послодаваца
код којих је обављао напред наведене послове; 9.
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осим напред наведене документације на конкурс
уз пријаву кандидат доставља и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
односно његову оверену фотокопију за кандидате који су променили презиме односно име после
издавања дипломе. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени
и доказ о резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) - чл. 123 ст. 14 Закона - те уколико је у раду
кандидата таквог надзора било, кандидат треба
да достави и извештај, односно оверену фотокопију извештаја просветног саветника. 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 - чл.
123 ст. 15 Закона.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање “Послови”. Кандидати уз пријаву својеручно потписану достављају:
преглед кретања у служби, биографске податке и податке о стручним и организационим способностима и конкурсну документацију наведену
овим конкурсом путем поште или лично на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која
је поднета након истека рока на који је конкурс
објављен. Непотпуна пријава је она пријава која
не садржи тражену конкурсну документацију. Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно
за контакт са кандидатима је координатор комисије секретар установе путем броја телефона
0230/660-04.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
MЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Приштина - Грачаница
38205 Грачаница, Краља Милутина бб.

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122, 139
и 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1. да
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021), 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) на
студијама другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмет; (2) студије другог степена из
области педагошких наука и или интердисциплинарне, мултидисциплинарне трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има
најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
5. 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 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; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ утврђено
законом о основама система образовања и васпитања; 7. да има држављанство Републике Србије;
8. са зна српски језик и језик на којем се остварује
образивно васпитни рад. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис / фотокопију докомуната о положеном испиту за лиценцу односно
стручном испиту за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; доказ о држављанству; доказ
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за привредни преступ утврђеним законом о основама система образовања и васпитања;
доказ да се против кандидата не води кривични
поступак; потврду о радном стажу; доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стеко средње, више
или високо образовање на српској језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); оказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата, извештај просветног саветника (уколико га поседује); биографске
податке са прегледом кретања у служби (портфолио). 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 (уколико је надзор извршен). Сви наведени докази саставни су део пријаве на конкурс
морају бити оверени од стране надлежног органа
и немогу бити старији од шест месеци. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом достављају
се поштом или лично (радним данима од 8 до 12
часова), на адресу школе, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора школе”. Контакт телефон
038/652-20.

МАШИНСКА ШКОЛА
Приштина - Преоце

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за директора
може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2,
овог закона и то: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога или психолога, у погледу стручне
спреме услове прописане Правилником о измени
и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - Пр. гл.“ бр. 8/15, 11/16, 13/16,
2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20, 1/21), 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 чети-
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Наука и образовање
ри године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 3. да има обуку и положен испит
за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од ступања на дужност); 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености услова овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду); 7.
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 злоставњљање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице МПНТР (htp: /www.mpn.
gov.rs); радну биографију са личним подацима,
као и подацима о кретању у служби или радном
месту; оригинал или оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, уз мастер диплому прилаже се диплома основних студија
у оригиналу или оверен препис / фотокопија; оригинал или оверен препис/ фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду да има најмање 8 година рада у
области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверен
препис / фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или оверен препис / фотокопија), изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверен препис/ фотокопија); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (уверење из полицијске управе и уверење из суда) не старије од 6 месеци од дана издавања, оригинал; извод из матичне књиге рођених
не старије од 6 месеци (оригинал или оверен
препис / фотокопија); доказ о резултату стручнопедагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га кандидат поседује, у
супротном потребно је доставити потврде да није
вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, издат од свих установа у којима је кандидат радио; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе - извештај Министарства просвете (достављају кандидати који су претходно
обављали дужност директора школе) у супротном је потребно доставити потврду да у периоду
његовог мандата није вршен стручно-педагошки
надзор школе; лиценцу за директора школе у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат
поседује лиценцу за директора школе); доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно- васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику; фотокопију личне карте или очитану личну карту; предлог мера, организације и
начина руковођења школом које би спровео као
директор. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
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интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом доставља лично на
адресу школе: Машинска школа Приштина - Преоце, Мирољуба Танасковића бб., Преоце или путем
поште, препорученом пошиљком 38204, Лапље
село у затвореној коверти, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као
ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Пријављени кандидати
писмено ће бити обавештени о именовању директора у складу са законом. Пријаве на конкурс и
достављена документација се не враћају кандидатима. Конкурс ће спровести конкурсна комисија,
која ће бити именована посебном одлуком Школског одбора у складу са чланом 123 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 038/811-19.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за директор
може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2,
овог закона и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ
за наставника основне школе, за педагога или
психолога, 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) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 3. да
има положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од ступања
на дужност); 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 7. 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; 8. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице МПНТР (htp:/www.mpn.

gov.rs); радну биографију са личним подацима,
као и подацима о кретању у служби или радном
месту; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уз мастер
диплому прилаже се диплома основних студија у
оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
да има најмање 8 година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал или оверена фотокопија);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци од дана издавања
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак: доношењем наредбе о покретању истраге;
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага; 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 и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника)
ако га кандидат поседује, у супротном потребно
је доставити потврде да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, издат од свих
установа у којима је кандидат радио; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата који
је претходно обављао дужност директора школе
- извештај Министарства просвете (достављају
кандидати који су претходно обављали дужност
директора школе) у супротном је потребно доставити потврду да у периоду његовог мандата није
вршен стручно-педагошки надзор школе; лиценцу за директора школе у оригиналу или овереној
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за
директора школе); доказ о знању српског језика
доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; фотокопију
личне карте или очитану личну карту; предлог
мера, организације и начина руковођења школом
које би спровео као директор. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 овог закона за наставника те врсте школе,
односно лице са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или са
вишим образовањем, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 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 „Пријава на конкурс за директора”, у року од
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15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Кандидати
ће писмено бити обавештени о именовању директора у складу са законом. Пријаве на конкурс и
достављена документација се не враћају кандидатима. Сва потребна обавештења могу се добити
у секретаријату школе на телефон 034/6883-002.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

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

Чистачица

у Одсеку за послове инвестиционог и
техничког одржавања, безбедности и
заштите
УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на оглас
потребно је доставити и следећа документа: биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије дипломе
или уверења којима се потврђује стручна спрема;
уверење полицијске управе о неосуђиваности;
уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак. Остали докази: потврде или други
докази у вези са радним искуством; сертификати
или други докази у вези са посебним знањима или
вештинама. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве са
документима, са назнаком „За оглас”, доставити на
горе наведену адресу.

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

Наставник у звање доцент, за научну
област Филолошке науке, за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 5 година

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

ОШ “ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

Наставник хемије

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење) у радни однос
може да буде примљено лице које испуњава и
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/20 И 129/21): да има
одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 10/2019,
6/20 И 129/21. године): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
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; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на
коме се оставрује васпитно-образовни рад (односи
се на кандидате који образовање нису стекли на
српском језику).
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет странице),
потребно је да достави школи: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном; диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме
(оверену фотокопију да није старија од 6 месеци);
кандидат који има високо образовање стечено на
студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија; уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није старије од
6 месеци) из МУП-а; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом

(оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); уколико диплома није издата
на српском језику, потврду да зна српски језик, за
лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по програму одговарајуће
висикошколске установе за радно место (оригинал
или оверена фотокопија) - прилажу само кандидати за наставнике. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима - лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и
конкурсом тражене доказе о испуњавању услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горе наведену адресу, са назнаком “За
конкурс“. Контакт телефон: 034/6711-818.

К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге дете, а најкасније до
19.08.2023. године
УСЛОВИ: У погледу услова кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) Законом
о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС“ бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019), Правилником
о организацији и систематизацији радних места
и то: да је држављанин Републике Србије, да су
пунолетни, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски језик, да имају:
1. образовање у складу са одредбама члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18,
10/2019)), а у погледу врсте стручне спреме да
испуњава услове прописане Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (Сл.
гласник РС бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019), 2. у складу са чланом 142 став
1, 2 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/18, 10/2019, 6/2020), обавезно образовање
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких, и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Образовање из става 1
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
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као услов за полагање испита за лиценцу.Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има тражено образовање из
става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати
треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому
или уверење о врсти и степену стручне спреме,
извод из казнене евиденицје (КЕ) као доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких, и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Доказ о познавању српског језика подноси
кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Докази који су приложени уз пријаву не
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана оглашавања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве се предају лично
у секретаријату школе или путем поште на адресу
школе Гимназија Врњачка Бања, 36210 Врњачка
Бања, Улица хероја Чајке број 18. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
директора у мандату
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: има одговарајуће образовање: право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове у погледу стручне спреме,
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник Просветни гласник”бр. 8/2015.,
11/2016., 13/2016.исп., 13/2016., 2/2017., 13/2018.,
7/2019.и 2/2020.); 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 родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Бесплатна публикација о запошљавању

законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Уз пријавни формулар преузет са
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; извод
из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова надлежне полицијске управе (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; (оригинал, или оверена копија);
доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (само за кандидате
који нису стекли образовање на српском језику).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
се прибавља пре закључивања уговора о раду.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом
о испуњености услова, доставити лично, или на
горе наведену адресу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб.
тел. 037/3100-262

Наставник биологије

са 40% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу школе у Попини,
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гл.РС” бр. 88/17,
27/18 - други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и да
поседује степен и врсту образовања предвиђене
за наставника биологије Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручног сарадника у основној школи, “Просветни гласник” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21.
Потребна документација која се, уз пријавни формулар, доставља школи: извод из матичне књиге рођених; извод из књиге држављана (уколико
податак о држављанству кандидата не постоји у
изводу из матичне књиге рођених) и то не старији
од шест месеци; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља се од казнене евиденције
надлежне полицијске управе), не старије од шест
месеци; диплома и кратка биографија. Наведена документа је потребно доставити у оригиналном облику или као оверене фотокопије. Пријавни формулар (на званичној интернет страници
Министарства просвете), попуњен и одштампан,
са наведеном документацијом у прилогу, доставити на горе наведену адресу лично или поштом у
року од 8 дана од објављивања огласа. Одлука о
избору биће донета у законском року.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052, 037/448-050

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”бр. 88/2017, 27/2018 - други
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 382/18
од 19.03.2018. године и Правилником о измени и
допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 1348/19 од 04.09.2019. године. Услови

у погледу врсте и степена образовања: да има
основно образовање, према Правилнику о организацији и систематизацији послова ОШ “Јован
Поповић” у Крушевцу, број 382/18 од 19.03.2018.
године и Правилником о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова у
ОШ “Јован Поповић” у Крушевцу, број 1348/19 од
04.09.2019. године. Остали услови: 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
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; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно васпитни рад - српски језик
(доказ су у обавези да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику)
- доказује се потврдом одговарарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика.
ОСТАЛО: Документација коју кандидат треба да
приложи: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију; уверење
Министарства унутрашњих послова - надлежне
полицијске управе да кандидат није осуђиван,
оригинал или оверену фотокопију; оригинал или
оверену фотокопију сведочанства или уверења о
завршеном основном образовању; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију (није
обавезно); биографију / ЦВ (није обавезно). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс за радно место чистачице”
достављати на горе наведену адресу, лично или
поштом. На полеђини коверте навести име и презиме, адресу и број телефона за контакт.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

Наставник разредне наставе
у матичној школи у Коњуху

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовање: да има степен и врсту образовања
сходно чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 2/2017); да је
држављанин Републике Србије, доставити и извод
из МК рођених; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Потврду о неосуђиваности доставља кандидат. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима ради Национална служба
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Наука и образовање
запошљавања Крушевац. Уз пријаву доставити
оригинале или оверену копију докумената издатих од надлежних органа (не старијих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности
одлуке о избору кандидата. Пријаве са потребном
документацијом подносе на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: општи услови: на конкурс за избор
директора школе може се пријавити лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др.
закони, 10/19, 6/20 и н129/21), 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: 1) на студијама другог степена мастер
академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; 2. поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; 3. обука и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит за
директора, може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора установе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); 4. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 5. поседовање
држављанства Републике Србије; 6. знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 7. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; 8. најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе
о завршеном школовању не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (не старију од
6 месеци); потврду о раду у области образовања
(најмање 8 година радног стажа у области образовања и васпитања); доказ о испуњености услова
из члана 139 става 1 тач. 5) Закона о основама
система образовања и васпитања да зна језик на
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коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци);
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о резултату стручно педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања,
уколико је претходно обављао функцију директора школе (оверену фотокопију, не старију од 6
месеци); доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата, извештај просветног
саветника, уколико га кандидат поседује (оверену фотокопију, не старију од 6 месеци) оверену
фотокопију лиценце за директора установе (не
старија од 6 месеци; документација без доказа о
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора установе, у складу са чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања); доказ о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а,
оригинал или оверена фотокопија не старија од 30
дана); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 30 дана);
пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се установи у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора”, лично или
препорученом поштом, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање. Сва потребна обавештења могу се
добити у секретаријату школе на број телефона
016/3427-124.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
Лесковац, Масариков Трг С12/1
тел. 016/255-366

1) Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије и
специјалистичке струковне студије) студијама у
трајању од три године или више образовања.

2) Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, стечен
након завршене средње економске школе или гимназије; радно искуство: 1 година у струци. Посебни услов - познавање рада на рачунару.

3) Возач - дистрибутер хране
УСЛОВИ: средње образовање са или без радног
искуства или завршена основна школа са 3 године радног искуства на пословима возача стеченог
пре доношења уредбе. Посебни услов - положен
возачки испит Б и Ц категорије.
ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у чл. 24 Закона о раду
(“Сл. гласник РС “ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба

да испуњава и услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласни РС“бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон, даље:
Закон 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
зна српски језик и језик на којем остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: потписану биографију,
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену копију возачке дозволе Б и Ц категорије (за радно место под редним
бројем 3), потврду о радном искуству - оригинал
или оверена копија (за радно место под редним
бројем 2), оригинал / оверена копија доказа о
познавању рда на рачунару (за радно место под
редним бројем 2), оригинал /оверена копија уверења о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, - оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности за дела из члана
139, доказ о познавању српског језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад уколико је неопходан. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду.Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши Национална служба а запошљавање.Наведена документа не смеју бити старија
од 6 месеци а приложене фотокопије морају бити
оверене од стране надлежног органа као доказ
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја слати на адресу ПУ “Вукица
Митровић”, Масариков трг С-12/1, Лесковац или
лично у Установу сваким радним даном од 8-14
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. За ближе информације о
конкурсу обратити се Правној служби на телефон
016/255-366.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Лесковац, Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

Наставник предметне наставе из
области машинства и обраде метала
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најдуже до краја школске 2021/2022.
године, са 67% радног времена

УСЛОВИ: за наведено радно место кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, број 129/21),
Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада машинство и
обрада метала (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 4/18) и Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 4/18, 18/18, 1/19, 9/19, 2/20 и1/21): да има
одговарајуће високо 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
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Наука и образовање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи потребну документацију. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи потребну документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми као доказ да има одговарајуће образовање
или уверење о стеченом образовању (ако диплома
није уручена) не старије од 6 месеци; кандидати
који су високо образовање стекли након 10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе основних и мастер студија; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству као
доказ да имају држављанство Републике Србије
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса); уверење из казнене евиденције МУП-а
да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса); доказ о знању српског
језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су положили
испит из српског језика по програму одговарајуће
школску установе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључење уговора о
раду са изабрани кандидатом. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор у складу
са Законом. Комиисја утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни пднос из члана 139
Закона у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену психофизичких способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидтаима са листе из претходоног става, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и
достављају је директору. Директор досноси доноси решење о избору кандидата по конкурсуу року
од осам дана од дана достављања образложене
листе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: Техничка школа “Раде Металац”, Димитрије Туцовића
бб., Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем телефона 016/234-612.

ОШ “СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
Бојник, Стојана Љубића 2
e-mail: osstanimirveljkovic@tms.rs

Наставник предметне наставе наставник енглеског језика

за рад у Бојнику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 95% радног времена

Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања

за рад у Бојнику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 5% радног времена
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 ЗакоБесплатна публикација о запошљавању

на о раду („Службени гласник РС” број 24/5, 61/5,
54/9, 31/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење), су и услови предвиђени чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 95/18 - аутентично тумачење, 10/19,
6/20 и 129/21): 1. поседовање одговарајућег
образовање предвиђеног чланом 139 и 140 Закона о основама системе образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи, односно стечено високо образовање: 1.1. на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 1.2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који с уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1.1 подтачка б) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање лица из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова.
Наставник је обавезан да ово образовање стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. 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 ове тачке. 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родосврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање држављанства
Републике Србије; 5. познавање српског језика на
коме се остварује образовно васпитни рад. Докази које кандидати треба да доставе уз пријаву на
конкурс: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
(кандидат које је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена); оригинал / оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од шест месеци); оригинал / оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал /
оверену фотокопију уверења (извода из казненне
евиденције) Министарства унутрашњих послова о
неосуђиваности (не стрије од шест месеци); доказ
о познавању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитини рад (овај се доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико га није стекао на српском
језику дужан је да приложи доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; диплома/уверење издато
на српском језику која се приложи као доказ да
је стекао образовање на српском језику сматра се

доказом о познавању српског језика). кратку биографију ЦВ. доказ о поседовању образовања из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (потврда високошколске установе о положеним
испитима, уверење о положеном стручном испиту
/ испиту за лиценцу) доставља се уколико га кандидат поседује. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и учениицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју образује директор
школе. Кандидати чије су пријаве браговремене
и 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 децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
телефоне које су навели у пријавама. Разговор
са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија
у просторијама ОШ”Станимир Вељковић Зеле” у
Бојнику, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које
су навели у својим пријавама. Уколико кандидат
не дође на психолошку процену способности за
рад с децом и ученицима или на разовор са Конкурсном комисијом, сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву
одбацити.Након обављеног разговора са кандидатима Конкурсна комисија сачињава образложену
листу свих кандидата и исту доставља директору
школе ради доношења решења о избору кандидата по конкурсу. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне
комисије. Рок за подношење пријава на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. У пријави обавзно навести
контакт телефон. Биографију са пријавним формуларом и приложеним доказима слати на адресу:
ОШ”Станимир Вељковић Зеле”, Стојана Љубића 2,
16205 Бојник, са назнаком “За конкурс” или предати непосредно у канцеларији секретара школе.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је секретар школе, телефон 016/821-135.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије) и специјалистичке
струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање-васпитач, у складу са Законом; да кандидат испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат је дужан да уз попуњен
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
достави: оверену фотокопију или препис дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или фотокопију извода из матичне књиге
рођених (нови образац), доказ о знању српског
језика (доказ је диплома издата на српском језику) уколико одговарајуће образовање није стечено
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Наука и образовање
на српском језику-уверење високошколске установе да зна српски језик као језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, уверење односно
извод из казнене евиденције (уверење МУП-а) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци).
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
дужан је да достави лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе, телефон 015/471-092. Пријаве на конкурс са
потпуном документацијом доставити лично или
поштом на горе наведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

1) Наставник стручних предмета
у подручју рада геодезија и
грађевинарство
2) Наставник стручних предмета у
подручју рада електротехника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; стечено одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. и образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом бодова, односно:
За радно место 1: степен и врста стручне спреме
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Геодезија и грађевинарство („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 10/2019 и
2/2020) - дипломирани инжењер архитектуре; мастер инжењер архитектуре, предходно завршене
студије првог степена - основне академске студије
у области архитектуре и урбанизма.
За радно место 2: степен и врста стручне спреме у складу са 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) - дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, предходно завршене
основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима, осим у области енергетике; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм
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рачунарске комуникације и предходно завршене
основне академске студије у области електротехнике и рачунарсрва, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације.

3) Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Одговарајуће
образовање у складу са важећим Правилником о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Техничкој школи Лозница - завршена
основна школа
Услови за сва радна места: кандидати треба и:
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно -васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву доставе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за наставника)- ово образовање наставник је обавезан да стекне у року од
једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; оверену копију сведочанства о завршеној основној школи - за чистачицу; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старију од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
уверење о неосуђиваности надлежне полицијске
управе, као и уверење надлежног суда да није
подигнута оптужница нити да се води истражни
поступак; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима - доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају лично или поштом на адресу
школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. За сва обавештења контактирати секретара школе на тел. 015/876-016.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЧЕГАР”

18000 Ниш, Школска бб.

Стручни сарадник - библиотекар

на одређено време до повратка радника
са функције, најдуже до 10.11.2025.
године, са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142
став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021)
и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије

- Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021 и 18/2021) и то: да је стекао одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно - васпитни рад. Услови
из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ
о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник”
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и
18/2021). По расписаном конкурсу кандидат треба
да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; кратку биографију;
оригинал или оверена копија извода из МКР, не
старије од шест месеци; оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од шест месеци; оригинал доказа надлежне Полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскнавнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома оверену копију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења
надлежне високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (кандидат
који је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања);
оверену фотокопију уверења надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу, (кандидат који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће
високошколске установе о положеном испиту из
српског језика (само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке
7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
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у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У
року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима са листе и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у часопису Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве достављати на адресу: Основна школа „Чегар” Улица Школска бб Ниш, лично
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 018/211-570. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСТ ОТКРИЋА”
18000 Ниш, Добричка 3а

Васпитач

на одређено време
до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: васпитач; познавање енглеског језика,
почетни ниво.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач; познавање енглеског језика, почетни ниво.
ОСТАЛО: кандидати пријаве шаљу на имејл адресу: zivko.najdanovic@live.com или се јављају на
контакт телефон: 018/243-198.

МАШИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Шумадијска 1-а

Наставник практичне наставе машинска пракса
УСЛОВИ: послове радног места на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и
обрада метала (“Сл. гласник - Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – исп. и 9/2019)
може да изводи: дипломирани машински
инжењер; дипломирани инжењер машинства;
професор машинства; професор технике и машинства; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање и
хлађење; дипломирани инжењер за управљање
техничким системима - процесна техника; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - одржавање машина; струковни инжењер
машинства, из области машинско инжењерство;
инжењер машинства; дипломирани инжењер за
развој машинске струке; виши стручни радник
металске струке; наставник практичне наставе
металске струке; мастер инжењер машинства,
претходно завршене студије првог степена-основне академске студије у области машинског
инжењерства; струковни инжењер машинства;
специјалиста струковни инжењер машинства,
претходно завршене струковне студије у машинБесплатна публикација о запошљавању

ству; одговарајуће средње стручно образовање
у области машинства, положен одговарајући
специјалистички односно мајсторски испит са
петогодишњом праксом; дипломирани инжењер
за развој - машинска струка; струковни мастер
инжењер машинства. Лице из свих алинеја треба да је стекло трогодишње или четворогодишње
образовање у подручју рада Машинство и обрада
метала или најмање три године радног искуства
на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.

Наставник практичне наставе заварене конструкције
са 80% радног времена

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

Наставник практичне наставе
- машинска обрада на
конвенционалним машинама
са 50% радног времена

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

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

ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019
и 6/2020): да имају одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Став 1 Закона; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Врста образовања: Послове наставника немачког језика може
да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20,
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), које је стекло одговарајуће високо образовање и стручно звање: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; професор немачког језика
и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Немачки језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање
мастер, морају имати претходно завршене студије основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, Књижевност, култура, модул Немачки
језик и књижевност, Немачки језик. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
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рани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. Кандидати су
дужни да доставе: пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању - не
старију од 6 месеци (кандидати који су завршили
други степен, достављају и диплому са основних
академских студија); уверење о неосуђиваности
(оригинал или оверену фотокопију не старију од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ о знању српског језика на
коме се изводи образовно - васпитни рад. Пријаве слати на адресу школе, ОШ „Мирослав Антић”,
ул. Књажевачка, бр. 156, Ниш или предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Вршиће се
и предходна провера психофизичких способности
кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш
Љубомира Николића 3

Наставник физичког
и здравственог васпитања
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице које
испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање - висока стручна спрема и то: професор
физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер
са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер
физичког васпитања и спорта, професор спорта и
физичког васпитања и професор спорта и физичке културе; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
кандидати достављају у оригиналу или оверене
фотокопије: дипломе о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци; уверења или потврде о неосуђиваности за
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторско понашање које издаје надлежна
полицијска управа. 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.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана. Непотпуне,
неуредне и неблагоремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве достављати на адресу:
ОШ “Бранко Миљковић”, Љубомира Николића бр.
3, 18000 Ниш.
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Београдска 22

Чистачица
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање основно образовање; да има држављанство РС;
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли
академско звање мастер достављају и оверену
фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије од
шест месеци) оригинал или оверену фотокопију;
уверење о неосуђиваности, оригинал или оверену копију (уверење из МУП-а, не старије од 6
месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
У складу са чланом 154 став 5. Закона о основама система образовања и васпитања, Школа ће
минимум личних података кандидата уступити
Националној служби за запошљавање-Филијала
Ниш ради психолошке процене способности за
рад са ученицима, јер је иста услов за заснивање
радног односа. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Средња стручна школа
Ниш (за конкурсну комисију), Ул. Београдска бр:
22, 18000 Ниш. Све информације у вези са конкурсом можете добити на телефон: 018/251-225
и 069/213-6612.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
Грађанскоправну научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18,
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/21 и 67/21 - други закони), чланом
165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17,... 4/21), чланом 5
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и
4/18) и Ближим критеријумима за избор у звање
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
3/17..... 2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року од 15

дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
је неопходно доставити биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се
пријављују на конкурс за избор у звање дужни
су да попуне образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника који се налази на wеб
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог, а уколико кандидат нема
кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 часа
пре истека конкурсног рока. Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факултету у писаној форми доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из
претходног става. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

Наставник у звање ванредни
или редовни професор за ужу
Јавноправну научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18,
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/21 и 67/21- други закони), чланом
165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17,... 4/21), чланом 5
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и
4/18) и Ближим критеријумима за избор у звање
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
3/17..... 2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
је неопходно доставити биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се
пријављују на конкурс за избор у звање дужни
су да попуне образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника који се налази на wеб
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог, а уколико кандидат нема
кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на е-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 часа
пре истека конкурсног рока. Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факултету у писаној форми доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из
претходног става. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

Наставник у звање доцент за ужу
Јавноправну научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18,
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/21 и 67/21- други закони), чланом
165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17,... 4/21), чланом 5
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и
4/18) и Ближим критеријумима за избор у звање
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
3/17..... 2/20). Пријаве кандидата са прилози-
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Наука и образовање
ма подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву је неопходно доставити биографију, оригинале или оверене фотокопије диплома о свим
стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се
пријављују на конкурс за избор у звање дужни
су да попуне образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника који се налази на wеб
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.
rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог, а уколико кандидат нема
кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 часа пре
истека конкурсног рока. Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су дужни да Факултету у
писаној форми доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из
претходног става. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: Услови конкурса: лица која су завршила четврти степен средње стручне спреме. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Формулар је доступан у
делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или о завршеном средњем образовању; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику); уверење надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
или других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); уверење
надлежног суда да против њега 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 наведена кривична дела (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима) - доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ
“Стојан Живковић Столе” 18213 Трњане, Пријава на конкурс за радно место административно
финансијског радника на неодређено време. Контакт телефон: 018/4844-250.
Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18
тел. 020/811-160

Стручни сарадник - педагог

за 50% радног времена,
на одређено време,
до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 6/2020) за заснивање радног односа; Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп, 2/2017,
132018, 7/2019) и 1. да имају одговарајући степен
стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16,
2/17, 13/18 и 7/19) важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020), да имају
одговарајуће високо образовање које су стекли:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; и да су стекли једно од
звања: (1) за педагога: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог
- педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер
педагог; 2. да имају психичку, физичку, и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да су држављани
Републике Србије; 5. да знају српски језик, ако се
образовноваспитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1 члана 139
лице мора да има доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. 6. Лекарско
уверење. Услови из става 1 овог члана доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: пријавни формулар са званичне интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, и попуњен
и одштампан прилажу га са документацијом; биографију; диплому или уверење о стеченој стручној
спреми - оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал; потврду одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и уче-

ницима не старије од 6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве затворене
у коверти доставити лично у секретаријат школе
или слати препорученом пошиљком на адресу
школе, са назнаком “За конкурс за радно место
стручни сарадник - педагог”. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Телефон
за контакт: 020/811-160.

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

Психолог

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

ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб.
тел. 020/383-130, 020/5100-012

Наставник разредне наставе

настава се одвија на босанском
и српском језику
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18
и 10/19), и то да: 1) имају одговарајуће високо образовање сходно члану 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/17, 27/18 др.-закон, 10/19,
27/18; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (образовно васпитни рад се изводи на српском и босанском језику). Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати су дужни да
доставе следећу докментацију: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење, којим се
доказује одговарајуће образовање; оригинал уверење о држављанству да није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених не старије од
6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана
139 став 1 тачка 3 за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, знање српског и босанског
кандидат доказује стеченим средњим и високим
образовањем на наведеним језицима или да је
кандидатт положио испит из наведенихх језика
по програму високошколске установе (оригинал
или фотокопија) сходно члану 141 Закона о основама система овразовања и васпитања. Докази
да кандидат има одговарајуће образовање, да
није осуђивано правоснажном пресудом, да има
држављанство Републике Србије и да зна српски
и босански језик морају бити саставни део пријаве
на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Знање српског и босанског језика кандидат
доказује стеченим средњим, вишим или високим
образовањем на српском и босанском језику или
да је кандидат положио испит из наведених језика
по програму одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 и 10/19). Рок за достављање
пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 дана
и почиње да тече почев од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености
услова за пријем односно заснивање радног односа слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“, или лично доставити управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу
прописаног степена и врсте образовања, односно
одговарајућег образовања, прописаног занимања
(стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не
садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узиммати у разматрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни однос. Информације поводом
конкурса могу се добити на телефон: 020/383-130.

Наставник немачког језика

настава се одвија на босанском језику,
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства,
најкасније до 26.12.2022. године
УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС”, број 88/2017), и
то ако: 1) има одговарајуће образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалстичке академске студије и то), 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и уче-
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ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна језик на
коме се остварује образовно- васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Доказ да кандидат има одговарајуће образовање, да није осуђивано правоснажном пресудом... да има држављанство Републике Србије
и да зна српски и босанскки језик морају бити
саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са деца прибавља се пре закључења
уговора о раду. Наставник мора имати образовањје сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17). Знање српског и босанског језика
кандидат доказује стеченим средњим, вишим или
високим образовањем на српском и босанском
језику или да је кандидат положио испит наведених језика по програму одговарајуће високошколсе установе, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник „РС”, бр. 88 Прописани степен и врста
образовања и одговарајуће високо образовање:
У погледу степена и врсте образовања, односно
одговарајућег високог образовања, потребно је
да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017), као и степен и врсту
образовања и сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Службени гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11//2016,
2/2017 и 3/2017), и Правилника о организацији
и систематизацији радних места у ОШ “ Мур”
Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014. године,
чије одредбе нису у супротности са Правилником.
Рок за доставу пријава: рок за доставу пријава
на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у листу „Послови”. Уз
пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити документа: оригинал или оверену
копију дипломе, односно уверење, којим доказује
одговарајуће образовање; оригинал уверење о
држављанству не старије од 6 месец, доказ да
кандидат није осуђиван правоснажно пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трјању најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; одговарајући доказ
којим се доказује знање српског језика и босанског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, сходно члану 141 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017). Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе сачињене на
основу члана 154 став 7 у складу са чланом 154
став 6 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр, 88/17).
Пријаве и пријавни формулар који кандидат
попуњава са сајта Минстарстваса и потребним
документима слати на адресу школе, са назнаком
„За конкурс“, или лично доставити управи школе.
Кандидати који не испуњавају услове конкурса у
погледу прописаног степена и врсте образовања,
одговарајућег високог образовања, и прописаног

занимања (стручног назива) и чије пријаве буду
непотпуне (не садрже сва тражена документа
прописана конкурсом) и неблаговремене, неће
се исте пријаве (молбе) за пријем у радни однос
примати, односно узимати у разматрање приликом одлучивања о пријему у радни однос. Информације поводом конкурса могу се добити на телефон: 020/383-130, и 020/5100-012.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник економске групе
предмета: основи економије 15% радног времена, принципи
економије -15% радног времена,
пословна економија - 70% радног
времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање: 1. има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник” број
88/17, 27/18 и др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и
6/20 и 129/21) као и степен и врсту образовања по
Правилнку о врсти и степену образовања наставника, струних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација (“Службени гласник РС”
број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/19, 2/21
и 1/21) 2. да има психичку, физичку и здраствену 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 ком
се остварује образовано васпитни рад (образовно
васпитни рад се изводи на српском и босанском
језику). Уз одштампани примерак пријемог формулара на званичној интернет страници Минстарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
су дужни да достве следећу документацију: доказ
о стручној спреми - оверена фотокопија диплома
о стеченом образовању са основних академских и
мастер студија, однсоно уверење ако диплома није
издата; уверење о држављанству не старије од
шест месеиц, оригинал или оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених не старије од
шест месеци - оригинал или оверена фотокопија;
знање српског језика односно босанског језика
кандидат доказује стеченим средњим, вишим илил
високим образовањем на наведеним језицима или
да је кандидат положио испит из наведених језика
по програм високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о несуђиваности за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат доказује уверењем из казнене евиденције
да није осуђиван од муп-а рс и уверење надлежног
суда рс, да није покренут кривични поступак и да
није под истрагом - не старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); напомена: доказ
да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученисима прибавља кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у новинама Националне службе за запошљавање ”Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију кандидати могу лично доставити
школи или путем поште на горе наведену адресу.
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Ближе информације се могу добити у секретаријату школе на горе наведени број телефона.

Наставник метематике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана до
његовог повратка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има одговарајуће
образовање (“Сл. гласник” број 88/17, 27/18 и др.
закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20 и 129/21):
1. има одговарајуће високо образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник” број 88/17,
27/18 и др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20
и 129/21) као и степен и врсту образовања по
Правилнку о врсти и степену образовања наставника, струних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација (“Службени гласник
РС”број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18,
7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21); 2. да има психичку, физичку и здраствену 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 ком се остварује образовано васпитни рад
(образовно васпитни рад се изводи на српском
и босанском језику). Уз одштампани примерак
пријемог формулара на званичној интернет страници Минстарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни да достве следећу
документацију: доказ о стручној спреми - оверена фотокопија диплома о стеченом образовању
са основних академских и мастер студија, однсоно уверење ако диплома није издата; уверење о
држављанству не старије од шест месеиц, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци
- оригинал или оверена фотокопија; знање српског језика односно босанског језика кандидат
доказује стеченим средњим, вишим илил високим
образовањем на наведеним језицима или да је
кандидат положио испит из наведених језика по
програм високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о несуђиваности за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат доказује уверењем из казнене евиденције да није осуђиван од МУП-а РС и уверење
надлежног суда РС, да није покренут кривични
поступак и да није под истрагом - не старији од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: доказ да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученисима прибавља кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на копнкурс уз потребну документацију
кандидати могу лично доставти школи или путем
поште на горе наведену адресу.Ближе информације се могу добити у секретаријату школе на
горе наведени број телефона.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Виши лектор за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Педагогија (предмети из
области Дидактике, Нових медија у
образовању, Образовних политика и
Високошколске педагогије)
Одсек за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија (за предмете
из области Психологије личности
и Методологије психолошких
истраживања)
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Психологија (за
предмете из области Индустријске /
организацијске психологије)
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија (за предмете из
области Педагошке психологије)
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија (за предмете из
области Социјалне психологије)
Одсек за психологију

Асистент за ужу научну област
Психологија (за предмете из области
Индустријске / организацијске
психологије)
Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Српска и јужнословенске
књижевности са теоријом
књижевности
Одсек за српску књижевност

Асистент са докторатом за
ужу научну област Српска и
јужнословенске књижевности са
теоријом књижевности (за предмете
из области Методика наставе)
Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Филозофске науке
Одсек за филозофију

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Филозофске науке

Лектор за ужу научну област Општа
и мађарска лингвистика
Одсек за хунгарологију

УСЛОВИ:
1. Наставник (сва звања) универзитетски професор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, мастер (магистарских) и докторским студијама / дипломе о стеченом научном
називу доктора наука; биографију састављену
на основу упитника који се може преузети са
веб сајта Факултета http: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost rada 2/dokumenti/aktiuns/
category/45 izbor u zvanje (подаци о кандидату
пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета) у папирном облику и на ЦД-у;
податке о досадашњем раду; списак стручних и
научних радова као и саме радове (у папирном
или електронском облику на ЦД-у); друге прилоге
којим се доказује испуњеност услова за избор у
звање наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника Универзитета у Новом Саду
хttps: //www.uns.ac.r /index.php/univerzitet/javnost
rada 2/dokumenti/aktiuns/category/35 pravilnici
2. Асистент оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске
дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније важећим прописима)
биографију састављену на основу упитника који
се може преузети са веб сајт Факултета http: //
www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi fakulteta/izborno
vece у папирном облику и на ЦД-у. (Извештај о
пријављеним кандидатима за избор у звање
сарадника. Кандидат попуњава податке од II до
VII); податке о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова као и саме радове.
3. Асистент са докторатом оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним, мастер студијама или магистарским студијама и докторским студијама. биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета
http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/organi fakulteta/
izborno vece у папирном облику и на ЦД-у.
(Извештај о пријављеним кандидатима за избор
у звање сарадника. Кандидат попуњава податке
од II до VII); податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове.
4. Виши лектор и лектор оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним и мастер студијама или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању из одговарајуће области стечену према раније важећим прописима; биографију састављену на основу упитника који се може
преузети са веб сајт Факултета http: //www.ff.uns.
ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci za pisanje referata
(извештај за избор у звање сарадника) у папирном
облику и на цд-у; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове.
ОСТАЛО: ближи услови за избор у звање наставника одређени су члановима 123-128 Статута
Филозофског факултета, Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду https: //www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/javnost rada 2/dokumenti/
aktiuns/category/35 pravilnici и Статутом Универзитета у Новом Саду. Ближи услови за избор у звање
сарадника одређени су члановима 129-132 Статута Филозофског факултета. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова доставити на
адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Улица др
Зорана Ђинђића 2.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Теоријскоправну,
наставник за наставни предмет
Увод у право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен / назив доктора
правних наука, претходно завршен правни факултет и стечен академски назив магистра правних
наука, односно претходно завршене основне
и мастер академске студије права. Услови за
избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017,
27/2018- др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020- др.
закони, 11/2021 аутентично тумачење, 67/2021
и 67/2021- др. закони), Статутом Универзитета,
Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о
условима и поступку за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника на
Правном факултету у Новом Саду и Правилником о
организацији и систематизацији послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о научном степену/
називу доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном
факултету (оригинал или оверену фотокопију),
диплому о стеченом академском називу магистра
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним основним и
мастер академским студијама права (оригинали
или оверене фотокопије), списак својих научних
радова и по један примерак тих радова. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на горе наведену адресу.

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

Секретар

за рад на правним и административним
пословима, на одређено време
од једне године
УСЛОВИ: завршен правни факултет (минимум
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године), познавање
рада на рачунару; пожељно је радно искуство на
правним и административним пословима у области
високог образовања.
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. Пријаву са наведеним доказима о испуњењу услова конкурса кандидати могу послати на поштанску 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
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дана од 8.00-16.00 часова. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Наставник предметне наставе
физичко и здравствено васпитање
УСЛОВИ: Стечено звање: професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичке културе, професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, дипломирани
професор физичког васпитања и кинезитерапије
- мастер, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије провог степена из научне, односно сручне области за одговоарајући предмет). Услови у погледу образовања:
одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Одговарајуће образовање подразумева и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Општи услови за сва радна места: кандидат мора да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: кратку
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 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); оверена копија дипломе; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; 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 оверену копију уверења о
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу;
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 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) које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова оригинал или
оверена копија, не старије од шест месеци; доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: пријаве треба послати на горе наведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс
за пријем у радни однос на радно место - наставник предметне наставе - физичко и здравствено
васпитање”. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Психолошку процену способности за
рад са децом у ученицима извршиће национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља је директору у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Директор доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе канидата. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама Карловачке
гимназије. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе на број телефона 021/881-777 радним данима од 08.00 до 12.00
часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21),
односно: 1. да има одговарајуће образовање 2. да
има психичку, физичку и здраствену 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 или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
биографију са личним подацима доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
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давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 о знању српског језика, достављају
само кандидати који одгварајуће образовање нису
стекли на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад
са ученицима се доставља непосредно пре закључења уговора о раду Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или слати на горе наведену адресу. Контакт телефон: 021/6339-153.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

1. Наставник немачког језика
са 88,89% радног времена
(16 наставних часова)

2. Наставник математике
са 66,67% радног времена
(12 наставних часова)

УСЛОВИ: за сва радна места - кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то:
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. Одговарајућим образовањем, сматра се стечено одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140 став 1 и 2 и чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања у даљем тексту: Закон 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. Обавезно образовање лица из члана 140 , а према члану
142 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
Бесплатна публикација о запошљавању

установи, у складу са европским системом преноса
бодова. Програм за стицање образовања из става
1 овог члана остварује високошколска установа
у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота,
у складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу има образовање из става 1 овог члана закона. У погледу степена и врсте образовања,
кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021
и1/2022) - у даљем тексту: Правилник, и то:
1) За радно место под редним бројем 1 наставник немачког језика кандидат треба да
испуњава услове из члана 3. тачка 3), подтачка
4) правилника, који прописује да наставу и друге
облике образовно васпитног рада на радном месту
наставника немачког језика, може да изводи лице
које је стекло високо образовање, и то: професор,
односно дипломирани филолог за немачки језик
и књижевност; професор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет, односно профил Немачки језик
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер,
морају имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на
студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност;
Немачки језик.
2) За радно место под редним бројем 2
- наставник математике, кандидат треба да
испуњава услове из члана 3 тачка 9) Правилника,
који прописује да наставу и друге облике образовно васпитног рада на радном месту наставника
математике, може да изводи лице које је стекло
високо образовање, 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
развоја (http://www.mpn. gov.rs/), а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар потребно је да кандидати доставе
школи: радну биографију (ЦВ), оригинал или
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме прописаног чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; уверење да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству.
Уколико диплома о одговарајућем образовању
није издата на српском језику, кандидат прилаже доказ да је стекао основно, средње или више
образовање на српском језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или да је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат 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. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Приложена документа се не враћају. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе, телефон: 021/6071-207.

ПАНЧЕВО
ОШ “МАРШАЛ ТИТО”
26215 Падина
Трг ослобођења 22

Секретар
УСЛОВИ: 1. да кандиат има одговарајуће образовање из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 овог закона, члан 132, став
2 ЗОСОВ, из члана 140 став 1 ЗОСОВ 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, 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 (члан 139
став 1 тачка 3); 3. да има знање српског језика
и словачког језика као наставног у овој школи
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Наука и образовање
(члан 139 став 1 тачка 5 ЗОСОВ); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (члан 139 став 1 тачка 2 ЗОСОВ);
5. да има држављанство Републике Србије (члан
139 став 1 тачка 4 ЗОСОВ). Кандидати су дужни
да поднесу пријаву на конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова, и
то: одштампан и попуњен пријавни формулар са
странице министарства, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о некажњавању, доказ да
је лице стекло најмање основно образовање на
словачком језику, оригинал или оверену фотокопију уверење о држављанству Републике Србије.
Доказ о испуњености услова из тачке 4 услова ће
бити затражен од кандидата који буде изабран
а пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса слати у затвореном омоту са назнаком “За конкурс” на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
26220 Ковин
Трг Жарка Зрењанина 10
тел./факс: 013/745-631

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: одговарајуће образовање средње образовање економског смера; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање српског језик; познавање рада на
рачунару. Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Наша радост” Ковин. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз одштампан и попуњен
пријавни образац, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о стеченом
средњем образовању економског смера (оверена
фотокопија); уверење МУП-а 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; уверење да
поседује држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не старије од шест
месеци; доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључење уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју ће именовати директор посебним решењем. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају лично или поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за радно место административно-финансијског
радника“. Све потребне информације о конкурсу
могу се добити код секретара, на имејл: nradost@
mts.rs или на број телефона 013/745-631.
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су претходно обављали дужност директора. Све
фотокопије докумената који се достављају морају
бити оверене не старије од 6 месеци. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве достављати на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона 018/855-510.

ПИРОТ
СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ”
18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове у погледу поседовање образовања прописане
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017
и 27/2018 - други закон, 10/19, 60/2, и 129/21) и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука. Лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.године;
2. да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи у подручју
рада којој припада школа (гимназија општи тип,
туризам трговина угоститељство, личне услуге,
електротехника, текстилство и кожарство); 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије;
6. да зна српски језик; 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 лиценцу
за за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран али је дужан да
испит за директора школе положи у року од две
године од дана ступања на дужност). Уз пријаву
преузету са сајта Министарства просвете кандидат подноси: биографију кандидата са кретањем
у служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању а кандидати који
су стекли образовање почев од 10.09.2005. године
достављају оверену фотокопију дипломе и мастер
и основних студија; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања уверење МУП-а; доказ да се против њега не води кривични поступак потврда суда; извод из матичне
књиге рођених (за жене извод из матичне књиге венчаних); уверење о држављанству; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су образовање стекли на тим језицима); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима лекарско уверење (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује;
оквирни план рада за време мандата; доказ о
резултатима стручно педагошког надзора школе у
оцени спољашњег вредновања за кандидате који

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА НИШ, ОДСЕК ПИРОТ
18000 Ниш, Београдска 18

Сарадник у звање асистента за ужу
стручну област Педагошке науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: за избор сарадника у звање асистента
и пријем у радни однос под тачком 1: подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама односно компетенцијама оцењиваће се
у изборном поступку: кандидат не сме бити правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела из
чл. 72 став 4 Закона о високом образовању (кривична дела против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у високошколској установи);
завршене студије другог степена у области за коју
се бира на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив у области за коју се бира стечен у
иностранству, нострификован у Републици Србији;
кандидат мора да је сваки од претходних нивоа
студија завршио просечном оценом најмање осам
(8); кандидат треба да има статус студента на
докторским студијама у области за коју се бира,
односно магистра наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације. Остали услови: способност за наставни рад, радно искуство и референце
сарадника утврђиваће се у складу са чл. 84 Закона о високом образовању, Статутом АТВСС и чл. 9
Правилника о избору у звање и заснивању радног
односа наставног особља АТВСС (Пречишћен текст
бр. 01-1/820-7 од 01.12.2021. год., 01-1/867-4 од
16.12.2021.год., 01-1/55-6 од 28.01.2022. год.). Кандидати на конкурс достављају: пријаву на конкурс;
биографске податке. Класификоване објављене
научно стручне радове припремљене по општим
библиографским принципима, односно по упутствима за цитирање литературе у научним часописима; релевантне научно стручне радове; оверене
дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење надлежне полицијске управе да против
кандидата није изречена пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању;
друге доказе прописане чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 9 Пречишћеног текста
Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља Академије техничко
васпитачких струковних студија (бр. 01-1/820-7 од
01.12.2021. год., 01-1/867-4 од 16.12.2021. год.,
01 1/55 6 од 28.01.2022. год.) објављен: www.
akademijanis.edu.rs. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у листу НСЗ
„Послови“, на адресу Академија техничко-васпитачких струковних студија, 18000 Ниш, Београдска
18, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Први
утисак је
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Наука и образовање

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-113, факс: 667-056
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019,
27/2018 - други закон, 6/2020 и 129/2021), да има
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника, васпитача и стручног
сарадника, стечено на студијама другог степена,
мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука са предходно завршеним студијама првог степена из научне, односно
стучне области за одговарајући предмет односно
групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); обуку
или положен испит за директора установе; да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оргинал или оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
оргинал или оверену копију дипломе о положеном
стручном испиту - лиценца за рад; оргинал или
оверену копију 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), доказ о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег високог образовања
(подноси се у оргиналу), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(оргинал); уверење издато од стране надлежног
основног суда (оргинал), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(оргинал) доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; уверење о држављанству Републике
Србије (оргинал или оверена копија не старије
Бесплатна публикација о запошљавању

од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оргинал или оверена копија), доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
школе; биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
школе. Уколико се на конкурс не пријави ни један
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора Школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или вишим образовањем,
за наставника те врсте, дозволу за рад наставника,
обуку и положен испит за директора школе инајмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
ће бити позвани на интервју од стране комисије за
избор директора школе, по истеку рока за пријаве
на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Документа доставити у оргиналу или овереној копији не старије од 6 месеци.
Пријаве, уз попуњен и одштампан образац формулара са званичне интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, са потребном документацијом, доставити лично или поштом
на адресу школе, за назнаком “Конкурс за директора школе - не отварај”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10

Наставник француског језика

са 90% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће
образовање: за наставника у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019,
6/2020 и 129/21) и са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21 и 1/22); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на

изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије;
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; биографија са обавезним
навођењем адресе становања и броја телефона;
оверена фотокопија дипломе (лица са завршеним
студијама другог степена достављају и диплому
и додатак дипломи првог и другог степена студија); оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
уверења о неосуђиваности из МУП-а (не старије
од 6 месеци); потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
страног језика (само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику). Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашене послове, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Доситеј
Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића
10, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Доказ о испуњености услова
из тачке б) прибавља се пре закључења уговора
о раду (лекарско уверење не старије од 6 месеци
које издаје надлежна установа). Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима достављати у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” на горе наведену адресу, лично или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
тел. 012/210-308

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

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
31300 Пријепоље

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број: 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20)
и Правилником о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких науке; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у настави, у складу са европским системом
преноса бодова; за кандидате са положеним стручним испитом или лиценцом за наставника сматра
се да има наведено 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 је
држављанин Републике Србије; на српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
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ке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са пријавом на конкурс и попуњеним
и одштампаним пријавним фолмуралом доставља
Школи. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и попуњеним пријавним формуларом
треба приложити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а
- не старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика као и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о
раду - не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са кратком биографијом (ЦВ)
и са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају лично
или на адресу Основна школа „Милосав Стиковић”, 31300 Пријепоље, Пионирска 1, са назнаком
„За конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично или путем телефона 033/781-999.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач

на одређено време, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. год., образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10.
септембра 2005. год., одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије),
студије у трајању од три године или више образовање васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа, без
обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична
дела примања и давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не
старија од шест месеци), уверење о држављанству
(оверена фотокопија, не старија од шест месеци),
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио
испит из српског језика методиком по програму
одговарајуће високошколске установе, уверење
да кандидат није осуђиван, уверење да се против

кандидата не води истрага, лекарско уверење о
психичкој и општој здравственој способности за
рад са децом које се доставља након доношења
одлуке о избору кандидата. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања, на адресу установе или лично.

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; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског
језика. 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, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан
да достави доказе о испуњавању услова конкурса:
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 високошколско 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: 11300 Смедерево, Улица
слободе бр. 3. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа.
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ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка
са функције директора, најкасније
до 14.12.2025. године

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

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200,
3/2020, 14/2020 и 1/2021): 1) професор физичког
васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; (5) професор физичког
васпитања дипломирани организатор спортске
рекреације; (6) професор физичког васпитања
дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани
професор физичког васпитања и спорта мастер;
(8) дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије мастер; (9) мастер професор
физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (11)
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет),
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс поднесу: кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверења о стеченом високом образовању, ако
диплома није уручена; уверење о неосуђиваности;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење (потврду) о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту. Доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење. Уз пријавни формулар, који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу Гимназија у Великој Плани, Војводе
Мишића 3, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон 026/514-059.
Бесплатна публикација о запошљавању

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање које
подразумева: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
или студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Лице са завршеним студијама другог степена мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Називи о
стеченом образовању морају бити у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној школи. 2. Поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика
као језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве
на конкурс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Доказ из става
1 тачка 5) испуњава лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику.
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
и одштампаног заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе установи
на адресу: Основна школа ”Доситеј Обрадовић”,
11329 Враново, Михајла Аврамовића Дубоњца 1,
са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/732-227.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб.
тел. 026/701-078

Наставник физичког и здравственог
васпитања
за рад у матичној школи у Радинцу
и издвојеном одељењу у Врбовцу

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чл. 3.
ст. 1. тач. 12. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-

ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021
и 1/2022); да испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, осим приправника и
других лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита, уверење (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија) полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или
оверена фотокопија, доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до истека мандата директора, за рад
у матичној школи у Радинцу
и издвојеном одељењу у Врбовцу
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чл. 3. ст. 1. тачка 3. подтачка 3. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021 и 1/2022); да испуњавају остале услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења (не старије од
6 месеци) Полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (односи се
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Наука и образовање
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријава се подноси на формулару за пријаву на
конкурс, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе физичко и здравствено васпитање
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и чланом
3 став 1 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021
и 18/2021) и да испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења (не старије од 6
месеци) полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику) и радну биографију - пожељно.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављијавања у публикацији „Послови”. Пријава
се подноси на формулару за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријава са неопходном документацијом се
може доставити непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 026/617-390.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.
тел./факс: 022/478-408

Наставник економске групе
предмета пословна економија,
јавне финансије, рачуноводство,
економско пословање, књиговодство
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сагласно
чл. 139 и 140 Закона следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање за наставника стручних предмета у области Економија, прописано
чланом 3 тачка 1), 1а) Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада економија, право и администрација („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020,
1/2021) и члана 3 тачка 7 Правилника о степену
и врсти образовања наставник, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 2/2021);
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик јер се на њему остварује образовно-васпитни рад. Ови услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се
током рада. Доказ о испуњности услова из тачке
2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на
конкурс доставе: попуњен формулар за пријаву
на конкурс за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја: http: //www.mpn.
gov.rs), оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању или уверења
о стеченом одговараујућем високом образовању,
ако диплома није уручена, у складу са чланоном
140 Закона; уверење о неосуђиваности (оригинал
или оверену фотокопију) не старије од 30 дана,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, оверену копију доказа да зна српски језик (оверена
копија сведочанства о завршеној основној школи,
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). Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о
раду (доставити ново лекарско уверење). Напомена: све фотокопије које се подносе уз пријаву
на конкурс морају бити оверене од стране јавног
бележника нотара. Рок за пријављивање од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве поднете по истеку рока су
неблаговремене и као такве неће бити узимане
у разматрање. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати чије су пријаве благовре-

мене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове конкурса, упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона које које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће се кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакт адресе, односно контакт телефоне које
су навели у својим пријавама. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом донети лично или
слати поштом на адресу Средња стручна школа „Бранко Радичевић”, 22400 Рума, Партизанска бб., са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос”. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном на број 022/478-408.

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

Наставник енглеског језика

са 60% радног времена, на одређено
време преко 60 дана до повратка
запослене на рад, за рад у школи
у Руми и издвојеном одељењу школе
у Краљевцима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),
да има одговарајуће високо образовање за
наставника енглеског језика у складу са чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, прописано чланом 3 тачка 3)
подтачка 1) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021 и 1/2022): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и књижевности;
мастер филолог (студијски програм Англистика:
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик језик и књижевност); лица која
су стекла академско звање мастер, морају имати
претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама / програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Енглески језик и књижевност; Енглески
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик
и књижевност са другом страном филологијом, да
поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад са ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се
и 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. Кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар са званичне
странице министарства просвете, науке и технолошког развоја, пријаву по конкурсу са кратком
биографијом, и оверене копије следећих докумената: уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
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Наука и образовање
рођених; диплому или уверење о стеченом образовању и то диплому последњег стеченог степена
образовања, као и стечених претходних степена образовања; додатак дипломи када је издат;
доказ издат од стране одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (уверење полицијске управе) не старије од 6 месеци. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад ученицима као доказ подноси
се пре закључења уговора о раду, и не сме бити
старије од 6 месеци. Пријава на конкурс мора да
садржи тачан назив радног места за који се конкурише, као и актуелни број фиксног/мобилног
телефона и тачну адресу кандидата везано за
психолошку проверу и интервју у току трајања
конкурса. Кандидати који испуне прописане услове упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које
су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са
документацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у конкурсу, односно пријаве уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом.
Неће се разматрати ни пријаве које су достављене електронском поштом. Пријавни формулар и
пријаву са конкурсом траженим документима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горе наведену адресу, непосредно
у секретаријату школе радним данима од 8 до
14 часова у затвореној коверти, или препоручено поштом са назнаком “За конкурсну комисију
наставник енглеског језика 60% радног времена”.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку у складу са Законом о заштити података
о личности (“Сл. гласник РС” бр. 87/18).

ОШ ”VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА
БРИГАДА”
22423 Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060
e-mail: sestaudarnavb@gmail.com

Спремачица

на одређено време до повратка
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има стечено основно образовање,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик, 6. без обзира на радно искуство. Кандидат је
у обавези да приложи следећа документа: пријавни формулар попуњен и одштампан са интернет
странице министарства просвете; диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о познавању српског језика - подноси кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи
8 дана од дана објављивања. Конкурса у листу
„Послови”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс
са документацијом и прилозима подносе се препорученом пошиљком или лично на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. За све додатне
информације кандидати се могу обратити у секретаријат школе, радним данима у времену од 9 до
13 часова на телефон 022/450-603. Контакт особа
Славица Петровић, секретар школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”
22410 Пећиници, Школска 8а
тел. 022/2435-100

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: 1. према члану 122 став 5 Закона, дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 овог закона 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. Кандидат мора имати следеће образовање: на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или 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 горе наведене студије другог степена, мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2. дозвола за рад
(положен стручни испит) за наставника, педагога
или психолога; 3. да је кандидат савладао обуку
и да има положен испит за директора установе,
кандидат који нема положен испит за директора
школе може да буде изабран, али је дужан да исти
положи у року до две године од дана ступања на
дужност; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да има држављанство
Републике Србије; 7. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; 8. 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: оригинал или оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем образовању
у складу са чл. 140 Закона; оригинал или 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 (потврда - оригинал или оверена копија); оригинал или
оверена копија доказа да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; оригинал или оверена копија уверења
да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона, издато након објављивања
конкурса; оригинал или оверена копија потврде основног суда да против њега није покренут
кривични поступак, не старије од 30 дана; 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ о познавању језика је
диплома о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на одговарајућем језику, односно
положен испит из тог 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 кретања у служби; -предлог програма рада директора школе. За доказе који се прибављају од стране других органа, кандидат је дужан да у случају
неиздавања доказа због кашњења органа коме се
обратио, уз пријаву на конкурс преда доказ о поднетом захтеву за издавање документа. Пријава ће
се сматрати потпуном уз достављање доказа да
је предат захтев надлежном органу. Кандидат је
дужан да чим добије документ, достави школи.
Школа ће након достављања, све доказе размотрити и узети у обзир. 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 (извештај просветног саветника). Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора, оверавају се од
стране надлежног органа, у супротном, неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти на адресу: Техничка школа „Миленко Веркић Неша” Школска 8а,
22410 Пећиници, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем телефона на број 022/2435-100.

СУБОТИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Наставник стручних предмета подручје рада електротехника
на одређено време преко 60 дана,
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник стручних предмета - подручје рада електротехника мора да има једно од следећих звања:
дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електронике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и
информатике; професор информатике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани математичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске
комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације; мастер математичар; мастер
информатичар; мастер инжењер информационих
техологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм информациони системи и
техологије или софтверско инжињерство и рачунарске науке); дипломирани математичар-инфор-
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матичар. Лица која су стекла академска звања
мастер морају имати у оквиру завршених студија,
положених најмање пет предмета из области
рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно орјентисано програмирање)
и најмање два предмета из једне или две следеће
области-Математика или Теоријско рачунарство,
што даказују потврдом издатом од матичне високошколске установе. Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139 Закона, и то:
има одговарајуће образовање (наведено горе);
има психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, односно језик на којем остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије; лекарско
уверење, којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); доказ о неосуђиваности. Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20) приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни
однос у установи кандидат попуњава формулар
за пријем у радни однос на званичној интернет
страници Министарства и исти доставља установи. На основу члана 141 став 7 Закона, послове
наставника или стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Директор доноси
одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња
техничка школа, 24300 Бачка Топола, Трг Зорана
Ђинђића 10, Тел. 024/714-434. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве
неће се узети у разматрање.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Немањина 18
e-mail: vrticue@mts.rs

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним стидијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од три године или вишим образовањем о чему као доказ прилаже оверену копију
дипломе о стручној спреми васпитача.
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Медицинска сестра васпитач

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра-васпитач о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми

31234 Бреково
тел. 031/897-224, 031/897-081, 060/3532-229

Кувар

Стручни сарадник- психолог

УСЛОВИ: средње образовање (III или IV степен
угоститељског смера) о чему као доказ прилаже
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, основно образовање (завршена
осмогодишња школа), о чему као доказ прилаже оверено сведочанство о завршеној основној
школи.

Инжењер за рачунарске мреже
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање једну годину радног искуства;, о чему као доказ прилаже оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће образовање;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик. Уз достављене доказе о одговарајућем образовању, кандидати достављају: пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; потписану биографију,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (потврду- уверење) не старији од 6 месеци. Фотокопије морају
бити оверене. Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду, а доказ да кандидат зна српски
језик достављају само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику. Кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана обајављивања конкурса у публикацији
“ Послови”, лично или поштом на горе наведену
на. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија именована решењем директора.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће
упућени на психолошку процену за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање
у Ужицу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара Предшколске установе и
преко телефона 031/517-855.

Национална служба
за запошљавање

са 50% радног времена,
за рад у матичној школи у Брекову
УСЛОВИ: 1. стручни сарадник- психолог треба да
испуњава услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 6. Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21)
и то; да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравстену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених мађународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик као језик на којем остварује
образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног
формулара кандидати достављају: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију) 4. извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену копију); 5. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина доставља одговарајућу потврду /уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који
нема образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као и услов за полагање
испита за лиценцу (сматра се да кандидат, који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 6.
кратку биографију. 7. доказ о знању српског језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање
која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети
лично или слати на адресу Основна школа „Бреково” Бреково, 31234 Бреково са назнаком „За кон-

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

Наука и образовање
курс”. Контакт телефон: 031/897-224, 031/897-081,
060/3 532-229. Рок за подношење пријаве 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије да зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који могу наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја и са потребном документацијом достављају на адресу: Основна школа
„Душан Јерковић”, Трг Светог Саве бр. 22, Ужице,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. За додатне информације заинтересована лица
се могу обратити секретару школе на телефон
031/514-146. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе, потврду да
није осуђиван, уверење о држављанству, доказ да
зна српски језик.

СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/3891-338

Наставник физике

са 65% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос на наведено радно место
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, односно врсту и степен стручне спреме
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020), Правилника о степену и всти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 16/2016,
2/2017, 7/2019, 2/2020, 3/2020 и 14/2020 и 1/2021)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015
11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
Бесплатна публикација о запошљавању

лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче истеком првог наредног радног
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице МПНТР-а
кратку биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе), доказ
(уверење) о неосуђиваности из Казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, не старији од 6 месеци),
доказ о држављанству (уверење о држављанству
да није старије од 6 месеци (оригинал или оверену
копију), извод из матичне књиге рођених да није
старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци) доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс са потребном документацијом, актуелним
бројем фиксног или мобилног телефона и тачном
адресом пребивалишта треба доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс,
за конкурсну комисију” лично или послати препорученом поштом на адресу: Средња школа „Свети
Ахилије” Ариље, Војводе Мишића 40, 31230 Ариље. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона број 031/3891-338.

ВАЉЕВО
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

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

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, према прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017,
3/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021); 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за

кривична дела примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5)
да има држављанство Републике Србије; 6) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) пријаву
на конкурс са основним биографским подацима
(својеручно потписану); 2) одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”,
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању: 4) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа, (не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат
од стране високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа,
у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или поштом, на горе наведену адресу школе, са
назнаком “Пријава на конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА
„17. СЕПТЕМБАР”

14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/3431-145

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање сходно члану 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да испуњава услове за наставника ове
школе педагога или психолога. Стечено високо
образовање, прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања,
које је прописано за наставника ове средње школе
педагога или психолога подразумева образовање
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 начине, односно стручне
области и области педагошких наука; на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалнистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стучне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дургог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
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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
стучне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; дозволу за рад наставника или
стручног сарадника; положен испит за директора
установе; најмање осам година рада у установи
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема
положен испит за директора установе дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност. Директора школе именује министар
на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву
кандидат подноси: своју биографију; оверену
копију дипломе о стеченом образовању; уверење
(оверену копију) о положеном стручном испиту,
односно лиценци за рад наставника; потврду о
радном искуству, са подацима о пословима које
је обављао; као и услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родосврнуће, 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; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење); да зна језик на коме се изводи настава; уверење о држављанству Републике
Србије. Уколико се на конкурс пријавило лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно
-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања уколико је поменути надзор вршен.
Пријава на конкурс са горе наведеним доказима подноси се на горе наведену адресу школе у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са пратећом документацијом се подносе
поштом, или се предају лично у секретаријат школе. Благовремена је она пријава која је предата
у року утврђеном у конкурсу. Уколико је пријава
поднета поштом тада се као дан пријема рачуна
дан када је пошиљка примљена од стране поште.
Ако је последњи дан конкурсног рока за пријем
пријаве недеља, или дан државног празника, рок
за пријем пријава помера се за први следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. По редоследу пристизања пријава на конкурс, Комисија за спровођење поступка за избор
директора школе, заказује одвојене термине за
обављање интервјуа са кандидатима у складу са
чланом 123 став 10 Закона о основама система
образовања и васпитања.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЉАМИ ХАЛАЧИ”
Ораовица
17523 Прешево
тел. 017/7671-225

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 - други закони
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће
образовање за наставника или стручног сарадника
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за рад у школи и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад за наставника
или стручног сарадника; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за
директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу за наставника,
васпитача, односно стручног сарадника; оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - као доказ
о знању српског језика; доказ о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
Министарства надлежног за унутрашње послове;
уверење из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак; оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима лекарско уверење (може бити и старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно
пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе); доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе
- уколико га поседује. Кандидат може поднети и
остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору (биографске податке,
односно радну биографију, оквирни план рада
за време мандата, докази о поседовању организационих способности и др.). Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар попунити на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads2015/ FORMULAR
ZA-KONKURISANjE. Документ одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу Основна школа “Сељами Халачи” у
Ораовици, 17523 Прешево, са назнаком “Конкурс
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 017/7671-225.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Наставник математике

на одређено време до повратка на рад
привремено одсутне запослене, за рад у
централној школи у Врању и издвојеном
одељењу школе у Моштаници
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање и
то: професор математике, дипломирани математичар, диплимирани математичар за теоријску
математику и примена, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор мсатематике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор информатике- математике, дипломирани математичар астроном, дипломирани математичар- примењена
математика, дипломирани математичар - математика финансије (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике
и физике, мастер професор математике и информатике, професор физике и математике, професор информатике и математике, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер, дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике, 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 основа геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 заштићениих међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају држављанству
Републике Србије, 5. да знају српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
испуњености услова из теч. 1, 3, 4, и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс заједно са пријавним формуларом са сајта МПНТР, а тач. 2 пре закључења
уговора о раду.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка на рад
привремено одсутне запослене, за рад у
централној школи у Врању
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање и то: професор разредне наставе, професор
педагогије са предходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
мастер, професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу; 2) да имају психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 заштићениих међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да имају држављанству
Републике Србије, 5) да знају српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
испуњености услова из тач. 1, 3, 4, и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс заједно са пријавним формуларом са званичне интернет странице МПНТР, а из
тач. 2 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу Основне школе “Доситеј Обрадовић” Врање, Омладинска 20.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.
тел. 017/474-733

Педагошки асистент

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, место
рада Владичин Хан и подручна одељења
УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гл. РС“ бр. 11/2010) треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17) - даље: закон. Уз пријаву на
конкурс доставити: кратку биографију - потписану;
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању; доказ о завршеној обуци за педагошког асистента (оверене копије не старије од 6
месеци); оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, не старију од 6 месеци; оверену
фотокопију уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци; потврду да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о познавању српског језика подноси
кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства. Пријаве
на конкурс са потребним документима, заједно
са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу: Основна школа “Свети Сава”
Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб., са назнаком
“Пријава на конкурс за радно место - педагошки
Бесплатна публикација о запошљавању

асистент”. Благовременом пријавом сматраће се
она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближа обавештења се могу добити на телефон
017/474-733.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА
ШКОЛА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Оглас објављен 23.02.2022. године, у публикацији
„Послови“ (број 975), поништава се за радно место
секретар школе, на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана, до 31. августа
текуће школске године, са 50% радног времена.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе, сачињава образложену
листу свих кандидата и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе о чему
ће кандидати бити накнадно обавештени. Директор установе доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од осам дана од достваљања
образложене листе кандидата, од стране комисије која спроводи конкурс. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови” НСЗ. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/432-459. Пријаве слати на горе наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика

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

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за
занивања радног односа из члана 24 Закона о
раду треба да испуњава и посебне услове и одговарајуће образовање предвиђене одредбама чл.
139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020,
129/2021 - др. закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 3/2021, 4/2021). Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: 1. пријавни формулар
са интернет сајта министарства просвете, науке и
технолошког развоја, 2. оверен препис дипломе о
одговарајућем образовању у складу са горе наведеним законом, не старије од 6 месеци, 3. оригинал / оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци, 4. оригинал / оверену копију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци, 5. оригинал
/ оверену копију уверења о неосуђиваности, не
старије од 6 месеци, 6. радну биографију и телефон за контакт, 7. доказ да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу
се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају
услове за рад биће упућен на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши НСЗ 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

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагиошких наука,
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице из подтачке (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, 3) да
лице није правоснажном судском пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примања мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство
Републике Србије, 5) знање српског језика.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најкасније до повратка радника са
боловања, са 44% радног времена

ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који у штампаној форми доставља школи. Уз
попуњен пријавни формулар доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о заврше-
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ним мастер академским студијама, односно оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
у четворогодишњем трајању, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи
за кандидате који нису приправници), уверење о
држављанству, оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
судском пресудом за кривична дела из тачке 3)
услова конкурса, не страије од 6 месеци, 6. радну
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Знање језика на
коме се изводи васпитно образовни рад доказује
се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на српском језику. Решење о избору кандидата доноси
директор школе. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Ближе информације
могу се добити на телефон школе 017/405-860 или
у просторијама школе. Пријаве се подносе у писаној форми на адресу школе или путем поште.

ВРШАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Оглас објављен 02.02.2022. године у публикацији
„Послови” број 972, поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
“9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021) и VII степен стручне спреме за конкретно занимање према Правилнику 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 и 2/2017 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), а у
складу са чланом 140 горе наведеног закона.
ОСТАЛО: кандидат уз молбу прилаже: попуњени формулар који се налази на званичном сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старији од 6 месеци, уверење надлежне полицијске управе 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 кривич-
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них дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ да је кандидат положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање стекао на
страном језику. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање - основно образовање, I степен стручне спреме; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе и доказе о испуњености услова (доставити
оверене преписе) и то: сведочанство о завршеној
основној школи, уверење - потврду о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци), уверење
о држављанству (да није старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених. Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду, а доказ да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је
одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом у Националну службу
за запошљавање у Зајечару.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање - средње
образовање и то: медицинска школа васпитачког
смера, IV степен стручне спреме, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да имају
држављанство Републике Србије, да знају српски
језик и језик на којем остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву на оглас кандидати треба да
доставе и доказе о испуњености услова (доставити оверене преписе) и то: диплому о завршеној
средњој медицинској школи васпитачког смера
за радно место медицинска сестра - васпитач,
уверење - потврду о неосуђиваности (да није
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(да није старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад се
доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће
образовање стечено ван територије Републике
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом у Националну службу за запошљавање у Зајечару.

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање - кандидати треба да имају одговарајуће образовање
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања VI или VII степен стручне спреме - смер васпитач; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије, да знају српски језик и језик
на коме се остарује васпитно-образовни рад. Уз
пријаву на оглас кандидати треба да доставе и
доказе о испуњености услова (доставити оверене
преписе) и то: диплому о стручној спреми; уверење - потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци), уверење о држављанству (да
није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, за радно место васпитача кандидати
треба да доставе потврду високошколске установе
којом се потврђује да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисиплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова или оверени
докуменат да је у току студија положио испите из
педагогије, и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу. Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду а доказ да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је
одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом у Националну службу
за запошљавање у Зајечару.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
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потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
лично или на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање, да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: попуњен
пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете - http://www.mnp.gov.
rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу
документацију: краћу биографију; оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
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
о основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал
или оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим
се доказује да је испит из српског језика положен
по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију “.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
Бесплатна публикација о запошљавању

узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити
писменим путем обавештен о исходу конкурса.
Ближа обавештења могу се добити на телефон
019/468-310.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Оглас објављен 09.02.2022. године, у публикацији
„Послови” (број 973-974), поништава се у целости.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе наставник хирургије
са 50% радног времена

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

године, доставља и оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања);
3. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 6. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270 и
023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс
те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове доставља директору у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандида-
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тима, а директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од
достављања образложене листе. Решење о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства
надлежног за послове просвете.

Наставник предметне наставе наставник интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20):
доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста
интерне медицине; 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 4.
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1
тачка 5) Закона о основама система образовања
и васпитања односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 5. оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене
евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 6. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом
тражене услове за пријем у радни однос у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15
радних дана од дана сачињавања листе обавља
разговор са кандидатима. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити. Комисија образложену листу свих кандидата који испуњавају услове
доставља директору у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, а директор школе доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе. Решење о избору кандидата
се, када постане коначно, оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР КОЧИЋ”

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 12

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чл. 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021), а то су: 1) да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања наставника основне школе, за педагога и
психолога, стечено на: студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стучне
области за одговарујући 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; основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2) да поседује дозволу за рад
(лиценцу или положен стручни испит) за наставника, васпитача односно стручног сарадника; 3)
да је савладао обуку и да има 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; 4) да има психичку и физичку и
здравствену способност са рад са децом и ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство
Републике Србије; 7) да зна српски језик јер се на
њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и став 2. Закона о основама система образовања и васпитања,
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да на конкурс достави и: попуњен и одштампан формулар за пријаву
на конкурс (налази се на званичној интернет страници Министрарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену копију дипломе о стеченом
одговарујућем образовању у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника (оригинал или
оверена фотокопија); потврду о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи податак о радном стажу и

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

Наука и образовање
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); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију
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 малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава
рад у просвети (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених које није
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци; оверену копију доказа
да зна српски језик, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој
школи или факулету на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошолске установе);
оригинал или оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - доставља кандидат који
је претходно обављао дужност директора; биографију са кратким прегледом радних ангажовања и
предлогом програма рада директора школе; оригинал или оверену копију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност). Копије доказа које се
подносе при конкурисању за избор директора оверавају се од стране надлежног орагана. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из члана 140 став.1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику,
сматра се да је достављањем овог доказа доставио
и доказ да зна српски језик. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар попунити на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http: // www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA-KONKURISANjE.doc. одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити,
лично или путем поште на адресу: ОШ “Петар
Кочић”, Трг Душана Ћубића бр. 12, 23242 Банатски
Деспотовац, са назнаком “Конкурс за директора
школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе и путем
телефона: 023/ 3879-002.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Домар
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да: 1.
има одговарајуће образовање средње образовање,
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова. Уз
пријавни формулар, који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, кандидат
доставља и кратку биографију са контакт подацима (адреса, телефон) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); - 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; 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. Доказ да запослени поседује психичку
способност за рад, проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ који се односи на
физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и потребну документацију
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију” треба послати на адресу школе или предати лично у просторије школе, радним даном од
8 до 12 часова Средња пољопривредна школаулица Македонска број 2 23000 Зрењанин. Рок за
пријаву је у року од 8 дана од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране.

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да: 1. има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло 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; 3) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020 и 14/2020): дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде,
смер ратарско-повртарски; дипломирани инжењер
пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство
или општи; дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер ратарски; дипломирани
инжењер агрономије; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;
дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултура; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова. Уз пријавни формулар,
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, кандидат доставља и
кратку биографију са контакт подацима (адреса, телефон) оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); 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; уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
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установе. Доказ да запослени поседује психичку
способност за рад, проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ који се односи на
физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар и потребну документацију у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију” треба послати на адресу школе или предати лично у
просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова
Средња пољопривредна школа улица Македонска
бр. 2 23000 Зрењанин Рок за пријаву је у року од
8 дана од дана објављивања текста конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране.

Наставник стручних предмета
ветеринарске струке
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да:
1. има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
које је стекло 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 степе-

на које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 3) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
Године у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада
хране („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020
и 14/2020): дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске медицине; дипломирани ветеринар за
хигијену и технологију животних намирница; дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова. Уз
пријавни формулар, који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, кандидат
доставља и кратку биографију са контакт подацима (адреса, телефон) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6

месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); 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; 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. Доказ да запослени поседује психичку способност за рад, проверава се тако што се кандидати
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку
и здравствену способност кандидата доставља се
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и потребну документацију у затвореној коверти
са назнаком „За конкурсну комисију” треба послати
на адресу школе или предати лично у просторије
школе, радним даном од 8 до 12 часова Средња
пољопривредна школа улица Македонска број 2
23000 Зрењанин. Рок за пријаву је у року од 8 дана
од дана објављивања текста конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
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Уз учешће 105 послодаваца
представљени конкурси НСЗ
у Привредној комори Србије
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Привредном комором
Србије, путем Зоом платформе, 18. фебруара упознала је око 105
послодаваца из целе Србије са мерама активне политике запошљавања за
2022. годину и позвала их да запошљавају незапослена лица користећи
актуелне јавне позиве и финансијску подршку Националне службе.

К

омпаније, чланице Коморе, информисане су да је за
реализацију мера активне политике запошљавања ове
године издвојено 6,55 милијарди динара. Посебно је било
речи о 12 јавних позива и конкурса које је Национална
служба за запошљавање расписала 31. јануара и који су
намењени ангажовању незапослених лица са евиденције
службе, која припадају категоријама теже запошљивих.
Указано је да су јавни позиви намењени ангажовању особа
са инвалидитетом отворени до краја године и да за већину
осталих послодавци могу да конкуришу до 30. новембра,
осим за спровођење јавних радова, где је рок за подношење
захтева 15. март 2022. године. Учесници презентације су
информисани да су ове, у односу на претходну годину, код
већине мера повећани финансијски износи намењени незапосленим лицима. Овом приликом су представљени и
други видови подршке који се могу остварити сарадњом са
Националном службом за запошљавање.
Била је то и прилика да се укаже на значај директних
и сталних контаката свих актера на тржишту рада, о чему
сведочи и добра сарадња Националне службе за запошљавање са Привредном комором Србије која је допринела јачању и унапређењу услова на тржишту рада, повећањем
задовољства послодаваца квалитетом одабраних кандидата и запослених радника.
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

