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Администрација и управа
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 
67/21), Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Републички инспектор за друмски 
саобраћај, у звању саветник
Одсек републичке инспекције  

за друмски саобраћај - Београд, 
Одељење републичке инспекције  

за друмски саобраћај,  
Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају три државна службеника 
са седиштем у Београду, у подручној једини-
ци за Град Београд, као и на целој терито-
рији Републике Србије, на административним 
и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Руководилац групе - инспектор,  
у звању самостални саветник
Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Нови Сад,  

Одељење републичке инспекције  
за друмски саобраћај,  

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-
зора и годишњег извештаја о раду; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и израђује 
анализе и извештаје; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложе-
нијим стварима; поступа по представкама; 
издаје прекршајне налоге и подноси пријаве 
надлежним органима у складу са прописима; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења. 

Послове руководиоца групе - инспекторa 
обавља државни службеник са седиштем у 
Новом Саду, у подручној јединици за терито-
рију АП Војводине, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

3. Републички инспектор за  
друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Нови Сад,  

Одељење републичке инспекције  
за друмски саобраћај,  

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе. 

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају два државна службеника, 
за територију АП Војводине, као и на целој 
територији Републике Србије, на администра-
тивним и граничним прелазима:
- један државни службеник у седишту Мини- 
старства; 
- један државни службеник са седиштем у 
Суботици.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 

научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Суботица.

4. Републички инспектор за друмски 
саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Нови Сад,  

Одељење републичке инспекције  
за друмски саобраћај,  

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Суботици, у подручној једини-
ци за територију АП Војводине, као и на целој 
територији Републике Србије, на администра-
тивним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Суботица.

5. Републички инспектор за друмски 
саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Лесковац,  

Одељење републичке инспекције  
за друмски саобраћај,  

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.
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Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Лесковцу, у подручној једини-
ци широј од подручја управног округа, за Јаб-
ланички и Топлички управни округ, као и на 
целој територији Републике Србије, на адми-
нистративним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Лесковац.

6. Републички инспектор  
за друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Одсек републичке инспекције за 

друмски саобраћај - Ниш,  
Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају три државна службеника, 
и то:
- два државна службеника са седиштем у 
Нишу, у подручној јединици за Нишавски 
управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима;
- један државни службеник са седиштем у 
Пироту, у подручној јединици за Пиротски 
управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области саобраћајно инжењерство 
или научне области правне или економске 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Ниш (1 извршилац), Пирот (1 
извршилац).

7. Републички инспектор за друмски 
саобраћај, у звању саветник
Одсек републичке инспекције  
за друмски саобраћај - Ниш,  

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Нишу, у подручној јединици за 
Нишавски управни округ, као и на целој тери-
торији Републике Србије, на административ-
ним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Ниш.

8. Републички инспектор за  
друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Крагујевац, 

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају два државна службеника, 
и то:
- један државни службеник са седиштем у 
Крагујевцу, у подручној јединици за Шума-
дијски управни округ, као и на целој терито-
рији Републике Србије, на административним 
и граничним прелазима;

- један државни службеник са седиштем у 
Јагодини, у подручној јединици за Поморав-
ски управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Јагодина.

9. Републички инспектор за друмски 
саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Крагујевац, 

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друм-
ски саобраћај обавља државни службеник са 
седиштем у Крагујевцу, у подручној јединици 
за Шумадијски управни округ, као и на целој 
територији Републике Србије, на администра-
тивним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Крагујевац.

10. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању 

самостални светник
Група републичке инспекције за 

друмски саобраћај - Краљево,  
Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
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изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају два државна службеника:
- један државни службеник са седиштем у 
Новом Пазару, у подручној јединици за Раш-
ки управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима;
- један државни службеник са седиштем у 
Крушевцу, у подручној јединици за Расин-
ски управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Пазар.

11. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Краљево,  

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Краљеву, у подручној јединици 
за Рашки управни округ, као и на целој тери-
торији Републике Србије, на административ-
ним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Краљево.

12. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Група републичке инспекције  
за друмски саобраћај - Ужице,  

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају два државна службеника 
и то:
- један државни службеник са седиштем у 
Ужицу, у подручној јединици за Златибор-
ски управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима;
- један државни службеник са седиштем у 
Чачку, у подручној јединици за Моравич-
ки управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Ужице.

13. Руководилац Групе-инспектор,  
у звању самостални саветник
Група републичке инспекције за 

друмски саобраћај - Ваљево,  
Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског над-

зора и годишњег извештаја о раду; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и израђује 
анализе и извештаје; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложе-
нијим стварима; поступа по представкама; 
издаје прекршајне налоге и подноси пријаве 
надлежним органима у складу са прописима; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Послове руководиоца Групе - инспектора 
обавља државни службеник са седиштем у 
Ваљеву, у подручној јединици за Колубар-
ски управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области саобраћајно инжењерство 
или научне области правне или економске 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Ваљево.

14. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Група републичке инспекције  

за друмски саобраћај - Ваљево, 
Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; уче- 
ствује у изради предлога контролних листа, 
плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; прати примену пропи-
са и стање из делокруга рада инспекције 
за друмски саобраћај и израђује анализе 
и извештаје; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; поступа по представкама; издаје 
прекршајне налоге и подноси пријаве 
надлежним органима у складу са прописима; 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обављају два државна службеника, 
и то:
- један државни службеник са седиштем у 
Ваљеву, у подручној јединици за Колубар-
ски управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима;
- један државни службеник са седиштем у 
Шапцу, у подручној јединици за Мачвански 
управни округ, као и на целој територији 
Републике Србије, на административним и 
граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
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научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Ваљево (1 извршилац), Шабац 
(1 извршилац).

15. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању 

самостални саветник
Група републичке инспекције за 

друмски саобраћај - Зајечар,  
Одељење републичке инспекције за 

друмски саобраћај, Сектор  
за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; учествује 
у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа 
по представкама; издаје прекршајне нало-
ге и подноси пријаве надлежним органима 
у складу са прописима; води евиденције 
о извршеним инспекцијским надзорима; 
обавља и друге послове по налогу руково- 
диоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Бору, у подручној јединици за 
Борски управни округ, као и на целој терито-
рији Републике Србије, на административним 
и граничним прелазима.
Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Бор.

16. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Зајечар,  

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује 
у изради анализа и извештаја; поступа по 

представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Зајечару, у подручној јединици 
за Зајечарски управни округ, као и на целој 
територији Републике Србије, на администра-
тивним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Зајечар.

17. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању 

самостални савеник
Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Пожаревац, 

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за друмски сао-
браћај и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; издаје прекршајне налоге и 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Смедереву, у подручној једи-
ници за Подунавски управни округ, као и на 
целој територији Републике Србије, на адми-
нистративним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области саобраћајно инжењерство 
или научне области правне или економске 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Смедерево.

18. Републички инспектор за 
друмски саобраћај, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
друмски саобраћај - Пожаревац, 

Одељење републичке инспекције 
за друмски саобраћај, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за друмски саобраћај и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; издаје прекршајне налоге и подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за друмски 
саобраћај обавља један државни службеник 
са седиштем у Пожаревцу, у подручној једи-
ници за Браничевски управни округ, као и на 
целој територији Републике Србије, на адми-
нистративним и граничним прелазима.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјали- 
стичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Пожаревац.

19. Републички инспектор за 
државне путеве, у звању  

самостални саветник
Група републичке инспекције за 

државне путеве - Београд, Одељење 
републичке инспекције за државне 

путеве, Сектор за инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за државне путеве 
и израђује анализе и извештаје; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; поступа по представ-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са прописима; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за државне 
путеве обављају два државна службеника, и 
то:
- један државни службеник са седиштем у 
Новом Саду, на државним путевима првог 
реда на територији Аутономне Покрајине 
Војводине, као и на целој територији Репу-
блике Србије:
- један државни службеник са седиштем у 
Ваљеву, у подручној јединици за Мачвански 
и Колубарски управни округ, као и на целој 
тертиторији Републике Србије.
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Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство (одсек 
путеви, железнице, аеродроми, односно кон-
структивни смер) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање пет година радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит; положен испит за инспектора; као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Сад (1 извршилац), Ваље-
во (1 извршилац).

20. Републички инспектор за 
државне путеве, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
државне путеве - Крагујевац, Одељење 

републичке инспекције за државне 
путеве, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за државне путеве и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; подноси пријаве надлежним органи-
ма у складу са прописима; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за државне 
путеве обавља један државни службеник 
са седиштем у Ужицу у подручној јединици 
широј од подручја управног округа за Злати-
борски и Моравички управни округ, као и на 
целој територији Републике Србије.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство (одсек 
путеви, железнице, аеродроми, односно кон-
структивни смер) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Ужице.

21. Републички инспектор за 
државне путеве, у звању саветник

Група републичке инспекције за 
државне путеве-Ниш, Одељење 

републичке инспекције за државне 
путеве, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за државне путеве и учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; подноси пријаве надлежним органи-
ма у складу са прописима; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Послове републичког инспектора за државне 
путеве обавља државни службеник са 
седиштем у Врању, у подручној једини-
ци широј од подручја управног округа, за 
Пчињски и Јабланички управни округ, као и 
на целој територији Републике Србије.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство (одсек 
путеви, железнице, аеродроми, односно кон-
структивни смер) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни 
испит; положен испит за инспектора; као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Врање.

22. Републички инспектор за 
железнички саобраћај за област 

средстава осигурања, у звању 
саветник

Одсек за инспекцијске послове 
железничког саобраћаја, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за железнички саобраћај за област 
средстава осигурања, учествује у изради ана-
лиза и извештаја; поступа по представкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Послове републичког инспектора за желез-
нички саобраћај за област средстава оси-
гурања обавља државни службеник са 
седиштем у Нишу.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко инжењерствo 
(смер електротехника у саобраћају или сиг-
нали и системи) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Ниш.

23. Републички инспектор за 
железнички саобраћај за област 
железничког саобраћаја, у звању 

самостални саветник
Одсек за инспекцијске послове 

железничког саобраћаја, Сектор за 
инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 

изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за железнички 
саобраћај за област железничког саобраћаја, 
израђује анализе и извештаје; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; поступа по представ-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са прописима; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство (смер 
железнички саобраћај) на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет годинa радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд.

24. Републички инспектор за 
железнички саобраћај  

за област техничко-колски послови, 
у звању саветник

Одсек за инспекцијске послове 
железничког саобраћаја,  

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за железниочки саобраћај за 
област техничко-колски послови, учествује у 
изради анализа и извештаја; поступа по пред-
ставкама; подноси пријаве надлежним органи-
ма у складу са прописима; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство (смер 
железничко машинство) на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три годинe радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд.

25. Републички урбанистички 
инспектор, у звању саветник
Група републичке урбанистичке 
инспекције - Београд, Одељење 

републичке урбанистичке инспекције, 
Сектор за инспекцијски надзор, које је 

разврстано у звање саветник
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
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и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; поступа по представкама; подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
прописима; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство или 
архитектура на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, 
положен стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

26. Републички грађевински 
инспектор, у звању  

самостални саветник
Одсек републичке грађевинске 

инспекције - Ниш, Одељење републичке 
грађевинске инспекције, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада грађевинске инспекције и 
израђује анализе и извештаје; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; поступа по представ-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са прописима; прати; води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство или 
архитектура на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен стручни испит, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, најмање пет годинa радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Зајечар.

27. Републички грађевински 
инспектор, у звању саветник
Група републичке грађевинске 

инспекције за извршења  
решења, Одељење републичке 

грађевинске инспекције, Сектор  
за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
сачињавању Програма уклањања објеката и 
прати његово спровођење; пружа стручну и 

саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа из делокруга рада грађе-
винске инспекције и учествује у изради ана-
лиза и извештаја; поступа по представкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са прописима; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; обавља и дру-
ге послове по налогу начелника Одељења.

Послове републичког грађевинског инспекто-
ра обавља државни службеник са седиштем 
у Краљеву.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство или 
архитектура на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен стручни испит, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Краљево.

28. Републички комунални инспекор, 
у звању саветник

Одељење републичке  
комуналне инспекције, Сектор  

за инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
комуналне инспекције и учествује у изради 
анализа и извештаја; поступа по представка-
ма; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са прописима; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Послове републичког комуналног инспектора 
обављају два државна службеника, и то:
- један државни службеник са седиштем у 
Зајечару;
- један државни службеник са седиштем у 
Ужицу.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља душтвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Зајечар (1 извршилац), Ужице 
(1 извршилац).

29. Инспектор за транспорт опасне 
робе, у звању смостални саветник

Одељење за инспекцијске послове 
транспорта опасне робе, Сектор  

за инспекцијски надзор
3 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; учествује у 
изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције за транспорт опас-
не робе и израђује анализе и извештаје; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; поступа по 
представкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са прописима; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Послове инспектора за транспорт опасне робе 
обавља шест државних службеника, и то:
- два државнa службеника са седиштем у 
Београду, за ширу територију Града Београ-
да, на подручју управних округа Јужнобанат-
ског, Средњебанатског и Севернобанатског 
управног округа и за територијално подручје 
Лучких капетанија Београд, Панчево, Срем-
ска Митровица, Тител и Сента, као и на целој 
територији Републике Србије;
- један државни службеник са седиштем у 
Ужицу, у подручној јединици широј од под-
ручја управног округа за подручје Колубарс-
ког, Мачванског, Моравичког и Златиборскког 
управнoг округа, као и на целој територији 
Републике Србије;
- један државни службеник са седиштем у 
Пожаревцу, у подручној јединици широј од 
подручја управног округа за подручје Брани-
чевског, Подунавског, Борског и Зајечарског 
управног округа и за територијално подручје 
Лучких капетанија Смедерево, Велико Гра-
диште, Кладово и Прахово, као и на целој 
територији Републике Србије;
- један државни службеник са седиштем у 
Нишу, у подручној јединици широј од под-
ручја управног округа за подручје Нишавског, 
Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињс-
ког управног округа, као и на целој терито-
рији Републике Србије;
- један државни службеник са седиштем у 
Новом Саду, у подручној јединици широј од 
подручја управног округа за подручје Срем-
ског, Јужнобачког, Западнобачког и Север-
нобачког управног округа и за територијално 
подручје Лучких капетанија Нови Сад, Бездан 
и Апатин, као и на целој територији Републи-
ке Србије.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области саобраћајно инжењер-
ство, машинско инжењерство, технолошко 
инжењерство, инжењерство заштите животне 
средине или заштите на раду, или из научне 
области правне науке, економске науке, или 
хемијске науке (неорганска хемија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање пет годинa 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Ужице (1 извршилац), Пожре-
вац (1 извршилац), Ниш (1 извршилац).
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30. Инспектор за транспорт опасне 
робе, у звању саветник

Одељење за инспекцијске послове 
транспорта опасне робе, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције за превоз опасне робе и учест-
вује у изради анализа и извештаја; поступа по 
представкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са прописима; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Послове инспектора за транспорт опасне робе 
обављају два државна службеника, и то: 
- један државни службеник са седиштем у 
Београду, за ширу територију Града Београда, 
као и на целој територији Републике Србије.
- један државни службеник са седиштем у 
Краљеву, у подручној јединици широј од 
подручја управног округа за подручје Раш-
ког, Расинског, Шумадијског и Поморавског 
управног округа, као и на целој територији 
Републике Србије.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области саобраћајно инжењер-
ство, машинско инжењерство, технолошко 
инжењерство, инжењерство заштите животне 
средине или заштите на раду, или из научне 
области правне науке, економске науке, или 
хемијске науке (неорганска хемија) на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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 обављање 
послова радног места.

Место рада: Краљево.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној фази. 

У изборном поступку за сва извршилачка рад-
на места проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, 
и то:
• организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, 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 - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *рад на рачунару), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радна места под редним бр. 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о превозу путника у 
друмском саобраћају; Закон о превозу терета 
у друмском саобраћају; Закон о радном врему 
посаде возила у друмском превозу и тахогра-
фима) - провераваће се путем симулације 
(писaно).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радна места под редним бр. 2 и 13:
Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) - провера-
ваће се путем симулације (писано);
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-

жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о превозу путника у 
друмском саобраћају; Закон о превозу терета 
у друмском саобраћају; Закон о радном врему 
посаде возила у друмском превозу и тахогра-
фима) - провераваће се путем симулације 
(писaно).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радна места под редним бр. 19, 20. 
и 21.
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о путевима, Закон о 
безбедности саобраћаја на путевима) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радна места под редним бр. 22, 23 
и 24:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о железници; Закон о 
безбедности у железничком саобраћају), про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За раднo местo под редним бројем 25:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 973–974 | 09.02.2022.10

Администрација и управа

тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално 
окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о планирању и 
изградњи) - провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радно место под редним бр. 26 и 27:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално 
окружење прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о планирању и 
изградњи) - провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радно место под редним бројем 28:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; основе 
казненог права и казненог поступка; поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - провераваће се путем симу-
лације (писaно).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о комуналним делат-
ностима, Закон о становању и одржавању 
зграда) - провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

За радно место под редним бројем 29 и 
30:
Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови; осно-
ве прекршајног права и прекршајни посту-
пак; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 

(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о транспорту опас-
не робе) - провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачка дозвола Б 
категорије, провераваће се увидом у возачку 
дозволу.

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под 
редним бр. 2 и 13 (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет 
и управљање људским ресурсима) - прове-
раваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

За сва остала радна места понашајне компе-
тенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и 
савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”.

V Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Радмила Матић и Луција Девић 
тел. 011/3622-064, Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 
до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре или у штампаној 
верзији на писарници Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Бео-
град, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном стручном испиту (за радна 
места под редним бр. 25, 26. и 27); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (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 јав-
ни 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 бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени 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 општин-
ским управама.

X Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе 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. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац 
за свако радно место посебно. 
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XI Врста радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 7. марта 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона или e-mail 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти ‘’Србија’’ Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Бео-
град, ул. Омладинских бригада 1.

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

XIII Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном стручном испиту. 

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама (члан 103. став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту, може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци - државни службеник на проб-
ном 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.

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 рад-
ног односа. 
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе зазапо-
шљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („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 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
11059/2020 од 25. децембра 2020. године, 51 
Број: 112-7072/2021 од 29. јула 2021. године 
и 51 Број: 112-11069/2020 од 30. новембра 
2021. године, Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација, Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета деривата,  

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, 

Одељење за контролу усаглашености 
и безбедности производа, Група за 

контролу деривата нафте – Војводина
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 

саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

2. Радно место тржишни инспектор-
координатор унутрашње контроле, у 

звању самостални саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење за унутрашњу контролу
1 извршилац

Опис послова: Координира рад и пружа 
стручну помоћ инспекторима у подручним 
јединицама у оквиру контрола по области-
ма надзора из делокруга рада инспекције; 
спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме 
о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима и анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени над-
зираних субјеката; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; коор-
динира спровођење послова унутрашње кон-
троле рада oдељења тржишне инспекције и 
тржишних инспектора, поступања по проце-
дурама и листама провера, предлаже мере за 
отклањање неправилности у раду инспекто-
ра и пружа стручну помоћ овлашћеним пред-
ставницима подносиоца захтева за претрес 
пред судом за прекршаје; прати примену про-
писа 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 начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, најмање 3 године радног 
искуства на пословима инспекцијског над-
зора или најмање 7 година радног искуства 
на пословима примене прописа о управном 
поступку и/или припреме и давања мишљења 
о прописима у управним областима и/или 
примене прописа у судском поступку, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
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за инспектора и положен посебан испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

3. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције, Одељење 
тржишне инспекције Зрењанин

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

4. Радно место начелник  
одељења - тржишни инспектор,  

у звању виши саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције 
Прокупље

1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом 
Одељења (планира, усмерава и надзире рад 
Одељења); спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту у најсложенијим стварима; 
иницира самопроверу испуњености захтева 
из контролне листе и самопроцену ризика код 
надзираних субјеката и предлаже даље посту-
пање; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције, израђује стручна 
упутства за обављање инспекцијског надзо-
ра и припрема предлоге плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; коор-
динира спровођење инспекцијског надзора и 
сарадњу са надлежним органима; обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 7 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

5. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Сремска 
Митровица, Одсек тржишне инспекције 

Сремска Митровица
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

6. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Ужице, Одсек 
тржишне инспекције Ужице

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-

цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

7. Радно место инспектор 
електронских комуникација, у звању 

самостални саветник
Сектор за електронске комуникације 
и поштански саобраћај, Одељење за 

планирање, развој и надзор у области 
електронских комуникација, Група 
за инспекцијски надзор у области 

електронских комуникација
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима и анализира извештаје 
о самопровери и самопроцени надзираних 
субјеката; учествује у изради предлога кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспек-
ције и израђује анализе и извештаје и учест-
вује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство или из стручне области машин-
ско инжењерство, или из научне области 
правне науке, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, 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.

8. Радно место инспектор за 
поштанске услуге, у звању 

самостални саветник
Сектор за електронске комуникације 
и поштански саобраћај, Одељење за 

поштански саобраћај и надзор,  
Одсек за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
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саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима и анализира извештаје 
о самопровери и самопроцени надзираних 
субјеката; учествује у изради предлога кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспек-
ције и израђује анализе и извештаје и учест-
вује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспек-
тора, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

9. Радно место инспектор за 
електронску идентификацију, 

услуге од поверења у електронском 
пословању и информациону 

безбедност, у звању самостални 
саветник

Сектор за информационо друштво 
и информациону безбедност, Одсек 

за информациону безбедност и 
електронско пословање

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; учествује у вршењу 
интерне ревизије ИКТ система Министарства; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције и израђује анализе и извештаје; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; учествује у припреми пред-
лога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа ; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, 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.

10. Радно место за унапређење 
политике заштите потрошача и 

праћења тржишта, у звању саветник
Сектор за заштиту потрошача, 

Одељење за заштиту потрошача, Група 
за унапређење политике и заштиту 
колективног интереса потрошача

1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе 
за израду стратешких докумената за зашти-
ту потрошача, годишњих програма зашти-
те потрошача, као и студијских и стручних 
извештаја о остваривању политике заштите 
потрошача; предлаже мере за отклањање 
системских неправилности домаћег тржишта 
са аспекта заштите потрошача; прати и ана-
лизира понашање учесника на тршишту у 
смислу препознавања примене непоштене 
пословне праксе и уговарања неправичних 
уговорних одредаба у потрошачким уговори-
ма; покреће и води поступак заштите колек-
тивног интереса потрошача и припрема акте 
којима се утврђује постојање повреде колек-
тивног интереса потрошача; израђује прило-
ге, анализе и извештаје о стању у области 
заштите потрошача, у циљу реализовања 
активности у оквиру процеса приступања ЕУ; 
прати и координира рад тела за вансудско 
решавање потрошачких спорова и предлаже 
мере за њихово унапређење; учествује у раду 
међуресорских група и комисија, стручних и 
других скупова по питањима заштите потро-
шача; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 годинe, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

11. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета робе, у звању 

саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције Београд, 
Одсек за контролу промета робе

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

12. Радно место тржишни инспектор 
за контролу услуга,  

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције Београд, 
Одсек за контролу услуга

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

13. Радно место тржишни инспектор 
за заштиту права интелектуалне 

својине, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење 
тржишне инспекције Београд, Одсек за 
заштиту права интелектуалне својине

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 973–974 | 09.02.2022.14

Администрација и управа

14. Радно место тржишни инспектор 
за заштиту потрошача,  

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције 
Крагујевац, Одсек за заштиту потрошача

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

15. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције Краљево, 

Одсек тржишне инспекције Краљево
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

16. Радно место тржишни  
инспектор за заштиту права 

интелектуалне својине, у звању 
самостални саветник

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције Краљево, 
Одсек тржишне инспекције Нови Пазар

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe 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 кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспек-
ције и израђује анализе и извештаје и учест-
вује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 5 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

17. Радно место тржишни инспектор, 
у звању саветник

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције 

Лесковац, Одсек тржишне инспекције 
Лесковац

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-

не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

18. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције 
Лесковац, Одсек тржишне инспекције 

Пирот
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденцијe о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

19. Радно место за правне послове у 
туризму, у звању саветник

Сектор за туризам, Група за правне 
послове у области туризма

2 извршиоца

Опис послова: Учествује у припреми нацрта 
закона и других прописа из делокруга Секто-
ра; учествује у припреми мишљења о примени 
прописа из области туризма; припрема струч-
на изјашњења на тужбе и друге поднеске; 
припрема потребне податке за достављање у 
Регистар туризма и учествује у анализи пода-
така добијених из Регистра туризма и дру-
гих база других надлежних органа; израђује 
информације и извештаје из делокруга рада 
Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.
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20. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа, у звању саветник
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције Врање
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

III Место рада:
За радна места под редним бројевима 2, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 19: Београд
За радно место под редним бројем 1: Нови 
Сад
За раднo местo под редним бројем 3: Зрења-
нин
За радно место под редним бројем 4: Про-
купље
За радно место под редним бројем 5: Сремска 
Митровица
За радно место под редним бројем 6: Ужице
За радно место под редним бројем 14: Кра-
гујевац
За радно место под редним бројем 15: Краље-
во
За радно место под редним бројем 16: Нови 
Пазар
За радно место под редним бројем 17: Леско-
вац
За радно место под редним бројем 18: Пирот
За радно место под редним бројем 20: Врање

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са комисијом. 
Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка, обавештава се о резултату про-
вере компетенције и не позива се да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:
– 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 функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста, табе-
ларне 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, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *рад на рачуна-
ру), 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 прило-
жен уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији 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 испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них 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 симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Уредба о обележавању (мар-
кирању) деривата нафте) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

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 симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правних послова - општи 
управни поступак- провераваће се путем 
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа - (Закон о трговини, Правилник 
о облику и начину вршења унутрашње кон-
троле у тржишној инспекцији) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

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 симула-
ције (усмено).

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) - провера-
ваће 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 симула-
ције (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о посебним овлашћењи-
ма ради ефикасне заштите права интелекту-
алне својине, Закон о спречавању прања нов-
ца и финансирања тероризма) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места - (Закон о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места - (Закон о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 7:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - општи 
управни поступак и управни спорови - прове-
раваће 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).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о инспекцијском надзору) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 8:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
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анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности органа (Закон о поштанским 
услугама) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из делокру-
га радног места (Закон о општем управном 
поступку) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 9:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
- прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација - провераваће се путем симула-
ције (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из дeлокруга 
радног места - Закон о информационој без-
бедности и Закон о електронском документу, 
електронској идентификацији и у услугама од 
поверења у електронском пословању- прове-
раваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 10:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитичких послова 
- прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања информација 
- провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
област рада управно - правни послови - 
општи управни поступак - провераваће се 
путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о заштити 
потрошача) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 11:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о дувану) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 12:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о спречавању прања нов-

ца и финансирања тероризма) - провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 13:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о посебним овлашћењи-
ма ради ефикасне заштите права интелекту-
алне својине) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 14:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о заштити потрошача) - 
провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокру-
га радног места (Закон о заштити корисника 
финансијских услуга) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 15:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 16:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о електронској трговини) 
- провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о посебним овлашћењи-
ма ради ефикасне заштите права интелекту-
алне својине) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За радно место под редним бројем 17:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 18:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 19:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско аналитичких послова - 
прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући способност критичког 
вредновања и анализирање доступних инфор-
мација - провераваће се путем симулације 
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правних послова - 
(општи управни поступак) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о туризму) 
- провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 20:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова - поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них 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, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа и савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под 
редним бројем 4 (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
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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 при-
хватање вредности државних органа - про-
вераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење 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 пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација, Немањина 22-26, Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог кон-
курса и који је саставни део Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС“ број 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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 фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења којим се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним право-
судним 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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном посебном 
стручном испиту за тржишног инспектора (за 
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20); ориги-
нал 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 распоређи-

вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском над-
зору („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 годи-
на радног искуства на пословима инспекцијс-
ког надзора и испуњава услове за обављање 
послова инспекцијског надзора (за радна мес-
та под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20). 

Кандидати који немају положен посебан 
стручни испит за тржишног инспектора при-
мају се на рад уз обавезу да тај испит полажу 
у роковима и на начин прописан Правилни-
ком о програму и начину полагања посеб-
ног стручног испита за тржишног инспектора 
(“Службени гласник РС” број 59/11) - за радна 
места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 основ-
ним судовима, односно општинскоj управи. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосуд-
ном испиту, уверење о положеном испиту за 
инспектора и уверење о положеном посебном 
стручном испиту за тржишног инспектора.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени 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 закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, 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 евиден-
ција.

VIII Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном 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 дока-
зе 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 Министар-
ства 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 бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 07. мар-
та 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 компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са кон-
курсном Комисијом ће се обавити у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, 
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина број 2 (источно крило) и у 
просторијама Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација, Београд, Немањина 
22-26. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају 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: држављан-
ство 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 нај-
мање шест месеци.

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

XII Лице које је задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Маја Наков кон-
такт телефон тел. 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства тргови-
не, 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 службе-
ницима, кандидатима су при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступ-
на сва радна места и избор кандидата врши 
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 
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раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве 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 пре-
зентацији 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 запо-
шљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („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 („Службе-
ни гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
610/2022 од 31. јануара 2022. године, Служба 
за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Служба за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење 
поступка провере компетенција,  

у звању саветник
у Одељењу за спровођење поступка 

одабира кадрова, у Сектору за одабир  
и развој кадрова

1 извршилац

Опис послова: Учествује у раду конкурсних 
комисија у органима; припрема и организује 
проверу понашајних компетенција које се 
вреднују у изборном поступку за извршилачка 
радна места и положаје; израђује извештаје 
о резултатима провере понашајних компе-
тенција кандидата; прати трендове у области 
запошљавања, врши анализу и учествује у 
изради извештаје о томе; води евиденцију и 
израђује извештаје о спроведеним поступцима 
попуњавања радних места у органима; учест-

вује у развоју нових техника и инструмената 
за процену компетенција за потребе одабира 
кадрова и анализе индивидуалних потенција-
ла за развој; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области психолошке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

2. Радно место за послове анализе 
одлива кадрова и каријерно 

саветовањe, у звању самостални 
саветник

у Центру за управљање каријером 
државних службеника, у Сектору за 

одабир и развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: Припрема и учествује у изра-
ди предлога измена методологије за праћење 
и анализу стања у вези са одливом кадрова у 
органима државне управе и утврђивање мера 
за њихово задржавање; креира инструменте 
и технике за прикупљање података у вези са 
одливом кадрова, прикупља податке, анали-
зира резултате и израђује извештаје и пред-
лаже мере за унапређење стања; учествује 
у анализи и процени компетенција, мотива, 
интересовања и каријерних потребa државних 
службеника путем интервјуа и / или групних 
вежби; примењује психолошке мерне инстру-
менте, анализира и интерпретира резултате 
за потребе процене индивидуалних потенција-
ла за развој; пружа стручну помоћ органима 
државне управе и другим државним органи-
ма у вези са спровођењем мера за задржа-
вање кадрова; пружа стручну помоћ држав-
ним службеницима у вези са управљањем 
каријером и израдом индивидуалних планова 
развоја; ради саветовање и примењује разли-
чите инструменте за развој у раду са руково-
диоцима и јединицама за кадрове а у вези са 
управљањем каријером државних службени-
ка; ради каријерно саветовање пријављених 
у Евиденцију интерног тржишта рада у циљу 
повећања интерне мобилности; сарађује 
са другим државним органима, јединицама 
локалне самоуправе и аутономним покрајина-
ма у областима из делокруга Центра; обавља 
и друге послове по налогу шефа Центра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области психолошке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Сагласно одредбама члана 9 
Закона о државним службеницима, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступ-

на сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција, провера понашајних компетенција и 
интервју са комисијом.

Кандидат који не испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције 
или се не одазове позиву да учествује у про-
вери једне компетенције, искључује се из 
даљег тока изборног поступка, о чему ће бити 
обавештен на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва изршилачка радна мес-
та:

- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије - провераваће се путем теста;
- дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
- пословна комуникација - провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, 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 - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни 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 веб-сајту Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на веб-сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs и веб-сајту Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 
(радно место за спровођење поступка 
провере компетенција):
А) Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања људским 
ресурсима (области управљања људским 
ресурсима: анализа посла, кадровско пла-
нирање, регрутација, селекција, увођење у 
посао, стручно усавршавање, развој и инстру-
менти развоја, оцењивање, награђивање, 
управљање каријером) провераваће се писано 
путем симулације.
Б) Посебна функционална компетенција - 
Релевантни прописи из делокруга радног мес-
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та (Закон о државним службеницима и Уредба 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима) провера-
ваће се писано путем симулације.
В) Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се усменом симу-
лацијом.

За радно место под редним бројем 2 
(радно место за послове анализе одлива 
кадрова и каријерно саветовањe):
А) Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се писано путем 
симулације.
Б) Посебна функционална компетенција - 
Релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Уредба о одређивању компетенција за рад 
државних службеника и Упутство о методоло-
гији за праћење и анализирање стања у вези 
са одливом кадрова и његовим утицајем на 
рад органа државне управе) провераваће се 
писано путем симулације.
В) Посебна функционална компетенција за 
област рада управљања људским ресурси-
ма (области управљања људским ресурсима: 
анализа посла, кадровско планирање, регру-
тација, селекција, увођење у посао, стручно 
усавршавање, развој и инструменти развоја, 
оцењивање, награђивање, управљање карије-
ром) провераваће се усменом симулацијом.
Г) Посебна функционална компетенција - Про-
фесионално окружење (Стратегија реформе 
јавне управе и Акциони план за спровођење 
реформе јавне управе) провераваће се усме-
ном симулацијом.

3. Понашајне компетенције за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компе-
тенције: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; савес-
ност, посвећеност и интегритет - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

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

IV Место рада за сва извршилачка радна 
места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на бр. 2.

V Трајање радног односа: За сва оглаше-
на радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време.

VI Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - у листу 
„Послови”.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућим Обрасцима пријава који су за 

свако радно место доступни на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима 
или у штампаној верзији на писарници Служ-
бе за управљање кадровима, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве, на начин који су навели у 
пријави.

VIII Остали докази које прилажу кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома или уверења којом се потврђује 
врста и степен стручне спреме/образовања 
која је наведена у условима за радно место;
– доказ о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти којима се доказује 
на којим пословима, у ком периоду и са којом 
врстом и степеном стручне спреме/образо-
вања је стечено радно искуство);
– уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (канди-
дати са положеним правосудним испитом, 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе уверење о положеном 
правосудном испиту); 
– државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, у 
супротном морају бити преведени и оверени 
од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује врста и степен струч-
не спреме / образовања, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између оста-
лог, 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 стран-
ка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном 
испиту, уверење да кандидат није осуђиван 

на казну затвора од најмање шест месеци и 
потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са.

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

IX Рок за подношење доказа: Kандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на адресу Службе за упра-
вљање кадровима, Палатa „Србија”, 11070 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 
(источно крило).

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве и потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 1. марта 
2022. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или електрон-
ске адресе које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, Палатa „Србија“ 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 
(источно крило). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електрон-
ске адресе) које наведу у својим пријавама.

XI Општи услови за запослење: 
Држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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 Лица задужена за давање инфор-
мација о конкурсу, радним данима у 
периоду од 10.00 до 14.00 часова: Марко 
Ристић, Марија Станојевић и Алекса Јовичић, 
број телефона: 011/3112-147, Служба за упра-
вљање кадровима.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или се предају непо-
средно на писарници Службе за управљање 
кадровима, Палатa „Србија”, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно кри-
ло), са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места” (назив рад-
ног места).
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НАПОМЕНE

Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. 

Кандидати без положеног државног струч-
ног 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 поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем Конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjурадна места: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
материјално-финансијске послове.

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

Главни службеник за урбанистичко - 
правне послове I

у Одсеку за електро-енергетске 
и телекомуникационо сигналне 

инсталације, Одељење за изградњу и 
одржавање објеката и опреме, Сектор 
за материјално-финансијске послове, 

утврђено под редним бројем 07.11.4.11 
у Правилнику о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова

1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника.

Опис послова: Обавља стручне задатке који 
захтевају стручну обраду прикупљених пода-
така и њихово тумачење уз примену утврђе-
них метода рада и процедура. Посао може да 
захтева прикупљање информација, истражи-
вање или анализу, уз известан степен креа-

тивности при решавању проблема или ситуа-
ција које настају релативно често:
• одговоран је за припрему урбанистичко 
правне документације у поступцима при-
бављања одобрења за изградњу, услова, 
сагласности и пријава радова;
• редовно извештава о свим променама и про-
блемима из ове области надређене раднике и 
предлаже предузимање конкретних мера;
• пружа неопходну стручну помоћ службама 
на терену у поступцима прибављања неоп-
ходне документације;
• кооординира и сарађује са институција-
ма надлежним за издавање одобрења за 
изградњу, услова и сагласности неопходних 
при изградњи, реконструкцији и инвестиционо 
техничком одржавању објеката и врши при-
купљање неопходне документације; 
• врши надзор у току извођења радова и пру-
жању услуга у оквиру својих овлашћења;
• даје предлоге за организационо и норматив-
но унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из 
праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду 
нацрта и предлога прописа и општих аката из 
делокруга рада; 
• спроводи и прати примену законских и под-
законских прописа, интерних обавезујућих 
аката и стратешких докумената из делокруга 
рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређе-
ног руководиоца.

Услови за радно место: Стечено висо-
ко образовање по Закону о универзитету у 
трајању од најмање четири године или висо-
ко образовање стечено на студијама I степе-
на - основне академске студије или специја-
листичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ 
бодова, из научних области у оквиру научних 
поља техничко-технолошке и друштвено-ху-
манистичке науке.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова 
морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из 
научних области у оквиру наведених образов-
но-научних поља.

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Министарству унутрашњих посло-
ва.

У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве докумен-
тације,
- техничке компетенције (знања и вештине) - 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка 
и ситуације (студија случаја), 
- психолошки захтеви и базичне компетенције 
- стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом,

- здравствена способност - обављањем лекар-
ског прегледа у референтној здравственој 
установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступку 
су:
- знање из области рада на радном месту у 
складу са описом посла радног места;
- познавање Закона о планирању и изградњи 
и Закона о јавним набавкама.

Датум оглашавања: 08.02.2022. године. 
Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих 
послова, на огласним таблама Сектора за 
материјално - финансијске послове и Сектора 
за људске ресурсе, у дневном листу „Полити-
ка“ и на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Десет дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика“ и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих посло-
ва, Сектор за људске ресурсе, Булевар др 
Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Бео-
град (писарница СИВ-а 2 или путем поште), 
са назнаком “За јавни конкурс за радно место 
главни службеник за урбанистичко - правне 
послове I у Одсеку за електро-енергетске и 
телекомуникационо сигналне инсталације, 
Одељење за изградњу и одржавање објека-
та и опреме, Сектор за материјално - финан-
сијске послове, (1 извршилац), утврђено под 
редним бројем 07.11.4.11“.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јован Павловић, 011/2740-000, 
локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је нео-
пходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом 
у погледу образовања;
- оригиналили оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од 
шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података Цен-
тралног регистра Фонда за пензијско - инва-
лидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
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- оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
- доказ да кандидат има пријављено преби-
валиште на територији републике србије -нај-
мање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управа као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити фотокопије докумената које 
су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
28.02.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење Основног и Вишег 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и доказ да кандидат има пријавље-
но пребивалиште на територији Републике 
Србије - најмање годину дана непрекидно пре 
дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тума-
чење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке, орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави 
изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности: да Министарство прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави 
сву неопходну документацију у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Други основни суд у Београду, Београд, Улица 
Катанићева број 15.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место уписничар у извршној 
писарници звање референт

Опис послова: прима у рад предмете извр-
шења, разводи податке у одговарајуће елек-
тронске уписнике и именике, оформљује 
предмете, обрађује предмете, здружује 
повратнице, доставнице, поднеске и друга 
писмена, стара се о благовременом изношењу 
предмета судији, као и благовременом посту-
пању по налозима судије, припрема експе-
дицију свих одлука и писмена из предмета, 
припрема предмете за архиву, износи пред-
мете из архиве и одржава архиву у исправном 
стању, даје обавештења странкама, обавља и 
друге послове предвиђене Судским послов-
ником као и послове по налогу шефа изврш-
не писарнице, извршног судије, управитеља 
писарнице и председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

2. Радно место записничар звање 
референт

Опис послова: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога је распоређен, пише записни-
ке на суђењима, позиве за рочишта, доставни-
це и повратнице и обавља све послове израде 
судских одлука по диктату судије, сачињава 
списак предмета за рочишта и истиче их на 
огласну таблу и улазним вратима суднице, 
доставља извештај са суђења у судску упра-
ву уз евиденцију начина решавања предмета 
и ефективног присуства судија поротника на 
рочиштима, води рачуна о уредности списа, 
попуњава обрасце, решења о кажњавању 
сведока, наредбе за привођење, решење о 
исплати трошкова сведоцима, вештацима и 
судијама поротницима, попуњава статистич-
ке листове и поступа по наредби судије, врши 
унос података у електронској форми у скла-
ду са АВП-ом, по потреби дежура са судијом 
ради увиђаја, разводи рочишта и друге подат-
ке у електронском уписнику, обавља и дру-
ге послове по налогу шефа дактилобироа, 
судије, секретарa суда и председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства у 
струци; положен испит за дактилографа прве 
класе; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

3. Радно место за послове пријема и 
експедиције поште звање референт

Опис послова: врши пријем свих судских 
писмена и контролише да ли је плаћена суд-

ска такса, заводи тужбе, оптужнице, пред-
логе за извршење и друге иницијалне акте 
у одговарајуће електронске уписнике и име-
нике и друге помоћне књиге у вези са овим, 
разврстава примљену пошту и распоређује 
одговарајућим службама, одговара за рад 
пријемне канцеларије, води Регистар јавно-
бележничких записа о уговорима о промету 
непокретности и оверених уговора о проме-
ту непокретности које се налазе на подручју 
суда, архивира предмете и одговара за архи-
ву овера, води евиденцију уговора о промету 
непокретности, даје обавештења странкама, 
ради на експедицији судске поште, требује 
марке, заводи пошту кроз књигу достављача, 
књигу за доставу поште у месту и предајну 
књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту 
и књигу за препоручену пошиљку), обавља и 
друге послове предвиђене законом, Судским 
пословником, као и друге послове по налогу 
управитеља писарнице, секретара и председ-
ника суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

III 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 ком-
петенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

1) Провера општих функционалних ком-
петенција:

1. За радно место - уписничар у изврш-
ној писарници:
- Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем - тест). На интернет презентацији Дру-
гог основног суда у Београду можете присту-
пити бази питања са тачним одговорима из 
области компетенције - организација и рад 
државних органа Републике Србије, а нека 
од ових питања биће задата током процеса 
селекције.
- Дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару). На интернет презента-
цији Другог основног суда у Београду можете 
погледати пример теста којим се проверава 
компетенција - дигитална писменост. Током 
процеса селекције биће задат сличан задатак 
намењен провери ове функционалне компе-
тенције
- Пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаним путем-тест). На интернет 
презентацији Другог основног суда у Београ-
ду можете погледати пример теста којим се 
проверава компетенција - Пословна комуни-
кација, а сличних 15-25 питања биће задата и 
у процесу селекције.

2. За радно место - записничар:
- Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем - тест). На интернет презентацији Дру-
гог основног суда у Београду можете присту-
пити бази питања са тачним одговорима из 
области компетенције - организација и рад 
државних органа Републике Србије, а нека 
од ових питања биће задата током процеса 
селекције.
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- Дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару). На интернет презента-
цији Другог основног суда у Београду можете 
погледати пример теста којим се проверава 
компетенција -дигитална писменост. Током 
процеса селекције биће задат сличан задатак 
намењен провери ове функционалне компе-
тенције.
- Пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаним путем-тест). На интернет 
презентацији Другог основног суда у Београ-
ду можете погледати пример теста којим се 
проверава компетенција - пословна комуника-
ција, а сличних 15-25 питања биће задата и у 
процесу селекције.

3. За радно место - послови пријема и 
експедиције поште:
- Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем - тест). На интернет презентацији Дру-
гог основног суда у Београду можете присту-
пити бази питања са тачним одговорима из 
области компетенције - организација и рад 
државних органа Републике Србије, а нека 
од ових питања биће задата током процеса 
селекције.
- Дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару). На интернет презента-
цији Другог основног суда у Београду можете 
погледати пример теста којим се проверава 
компетенција - Дигитална писменост. Током 
процеса селекције биће задат сличан задатак 
намењен провери ове функционалне компе-
тенције.
- Пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаним путем-тест). На интернет 
презентацији Другог основног суда у Београ-
ду можете погледати пример теста којим се 
проверава компетенција - Пословна комуни-
кација, а сличних 15-25 питања биће задата и 
у процесу селекције.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“ (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитал-
на 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 
не старији од 2 (две) године. Провера сваке 
од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Информа-
ције о материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији суда. 
Кандидати који освоје један бод (1) у провери 
одређене опште компетенције искључују се из 
даљег изборног поступка.

2) Провера посебних функционалних 
компетенција:

1. За радно место - уписничар у изврш-
ној писарници:
- Посебна функционална компетенција-по-
знавање прописа: Судски пословник, Закон о 

општем управном поступку и Закон о држав-
ним службеницима - провера ће се вршити 
писменим путем.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови - 
познавање канцеларијског пословања-прове-
ра ће се вршити усменим путем - разговор са 
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у 
области судска писарница - знање и вешти-
на потребе за рад на пословном софтверу за 
управљање предметима - провера ће се врши-
ти усменим путем- разговор са кандидатом.

2. За радно место - записничар:
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар - познавање прописа: 
Закон о општем управном поступку, Закон о 
државним службеницима и Судски пословник 
- провера ће се вршити писменим путем.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови - 
познавање канцеларијског пословања - про-
вера ће се вршити усменим путем - разговор 
са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у 
области администивни послови - познавање 
метода и техника прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања података у базама пода-
така - провера ће се вршити усменим путем 
- разговор са кандидатом.

3. За радно место- послови пријема и 
експедиције поште:
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место за послове пријема и експедиције 
поште-познавање прописа: Закон о општем 
управном поступку, Закон о државним служ-
беницима и Судски пословник, познавање 
прописа којима се уређује употреба печата и 
штамбиља у државном органу - провера ће се 
вршити писменим путем.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови-по-
знавање канцеларијског пословања - прове-
ра ће се вршити усменим путем-разговор са 
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у 
области рада судска писарница-знање и 
вештина потребе за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима-провера ће 
се вршити усменим путем - разговор са кан-
дидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају 
на питања заокруживањем једног од понуђе-
них одговора из базе питања објављене на 
интернет презентацији Другог основног суда 
у Београду. Кандидат може на свако питање 
дати, односно заокружити само један одговор. 
Свако брисање или исправка датог одговора 
сматра се као нетачан одговор. Ако се канди-
дат на тесту служи недозвољеним средствима, 
комисија ће удаљити кандидата са теста. У 
том случају сматра се да кандидат није поло-
жио тест.
Време за израду теста је 1 (један) сат.
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање радног 
места. Време за припрему задатке је 15 (пет-
наест) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредно-
вање функционалне компетенције путем раз-
говора са кандидатима су следећа: стручна 
заснованост, аналитичност, систематичности, 
прецизност и тачност у навођењу података и 
јасноћа у изношењу личног става и мишљења.

3) Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција и то упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет, на свим радним местима, 
вршиће се од стране дипломираног психолога 
путем интервјуа и упитника.

4) Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
свим радним местима и прихватања вредно-
сти државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усменим путем).

IV Врста радног односа и место рада: За 
сва радна места радни однос се заснива на 
неодређено време у Другом основном суду у 
Београду, уз обавезан пробни рад за оне који 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци. 
Место рада: Београд, Катанићева улица број 15 
и Београд, Савска улица број 17а.

V Општи услови за рад на радном месту:
- да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије;
- да учеснику конкурса није раније престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци

VI Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум оглаша-
вања: 09.02.2022. године. Јавни конкурс је 
оглашен на огласној табли Другог основног 
суда у Београду, на интернет презентацији 
Другог основног суда у Београду, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе и на интернет презен-
тацији и у периодичном издању Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - публи-
кација „Послови“. Последњи дан рока за под-
ношење пријава је 17.02.2022. године.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Другог основног суда у Београду 
(https://www.drugi.os.sud.rs/).
Образац пријаве на конкурс за одређено рад-
но место који мора бити лично потписан.
Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу.

Уколико кандидат жели да буде ослобођен 
тестирања / провере компетенције, дигитал-
на писменост, дужан је да уз образац прија-
ве приложи одговарајући сертификат/ доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији не ста-
рији од 2 (две) године.

Уредно попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве подноси се на шалтеру 
пријема Другог основног суда у Београду, 
Катанићева улица број 15, Београд или путем 
поште на исту адресу са назнаком „Пријава на 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места -назив радног места“.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 

https://www.drugi.os.sud.rs/
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пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазу провере 
посебних функционалних компетенција, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверење о 
држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
-за радна места: уписничар у извршној писар-
ници; радно место за послове пријема и 
експедиције поште - уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима;
- за радно место записничар у звању рефе-
рента - уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
и уверење о положеном испиту за дактилогра-
фа Iа и Iб класе;
- исправе којима се доказује радно искуство 
у струци ( потврде, решења, уговори и дру-
ги акти из којих се може утврдитит на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу;
- оригинал уверење да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци;
-д руги докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени 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 која се оверене пре 01.марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

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 ностри-
фикована.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазу провере посеб-

них функционалних компетенција, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да 
у року од 5 (пет) радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу суда 
са назнаком „За јавни конкурс“.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Дру-
гог основног суда у Београду, у Катанићевој 
улици број 15 или на другом месту у завис-
ности од епидемиолошке ситуације у земљи, 
о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени 3 дана пре датума полагања. Канди-
дати ће о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе) које наведу у својим обрасцима прија-
ве. Изборни поступак ће започети по истеку 
рока за подношење пријава.

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

XI Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Светлана Гордић, 
радно место за кадровске и персоналне посло-
ве, контакт телефон: 011/6354821 или зграда 
суда, Београд, ул. Катанићева бр. 15, други 
спрат, канцеларија број 4.

НАПОМЕНЕ:
- Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима / 
уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама (члан 103 став 3).
- Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази биће 
одбачене.
- Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се у радни однос под условом 

да тај испит положе у року од 6 месеци од 
дана заснивања радног односа.
- Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа.
- Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција.
- Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком председника Другог осно-
вног суда у Београду.
- Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
- Други основни суд у Београду не врши дис-
криминацију на основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности и етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. 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 пре-
зентацији Другог основног суда у Београду 
https://www.drugi.os.sud.rs/, на огласној табли 
Другог основног суда у Београду, на порталу 
e-управе, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за радно место, 
може се преузети на званичној интернет пре-
зентацији Другог основног суда суда у Београ-
ду (https://www.drugi. os.sud.rs/).

Пословни центри НСЗ
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МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ

На основу члана 54 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 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 додат-
но радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 Број: 112-360/2021 од 27. јануа-
ра 2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Министарство за бригу о селу, Булевар 
Михајла Пупина 2а, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Начелник одељења,  
у звању виши саветник

Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одељења, пружа стручна упутства, коорди-
нира и надзире рад државних службеника у 
Одељењу; координира припрему и израђује 
стратешке анализе које обухватају поло-
жај села и сеоског становништва; припре-
ма предлоге краткорочних програма, мера 
и активности за побољшање услова живо-
та и рада у сеоским срединама; координира 
припрему и израђује предлоге развојних и 
стратешких докумената у области оживља-
вања и развоја села; дефинише приоритет-
не циљеве развоја сеоских заједница; прати 
спровођење стратешких докумената и про-
писа из делокруга Сектора и обавља послове 
извештавања у вези са тим; координира при-
прему и предлагање законских и подзакон-
ских прописа из надлежности Министарства 
и иницира измене прописа из надлежнос-
ти других државних органа и организација, 
а које су од значаја за побољшање усло-
ва живота и рада на селу; прати међуна-
родне трендове у развоју сеоских средина и 
израђује анализе и предлоге за унапређење; 
израђује извештаје из делокруга Одељења; 
обавља друге послове по налогу помоћника 
министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 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 и нај-
мање седам година радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

2. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за анализу и мониторинг 
развијености сеоског подручја, 

Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништвa

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; организује послове припреме анализа и 
мониторинга стања социо-економске развије-
ности сеоских подручја и очуваности локал-
них природних ресурса; координира послове 
мапирања сеоских подручја према развије-
ности; идентификује најугроженије регијe и 
утврђује приоритетe развоја по подручјима; 
координира послове анализе и мониторинга 
ради утврђивања утицаја екстерних факто-
ра на село и сеоско становништво и узрока 
и утицаја демографских кретања; утврђује 
постојање, стање и ниво функционисања еле-
мената свеукупне инфраструктуре у сеоским 
срединама; израђује информације и извештаја 
из делокруга Одсека; обавља друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

3. Радно место за послове анализе и 
мониторинга, у звању саветник

Одсек за анализу и мониторинг 
развијености сеоског подручја, 

Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе и врши 
мониторинг стања социо-економске развије-
ности сеоских подручја и очуваности локал-
них природних ресурса; обавља послове 
мапирања сеоских подручја према развије-
ности; припрема анализе и учествује у посло-
вима идентификације најугроженијих регија и 
утврђивања приоритета развоја по подручји-
ма; обавља аналитичке послове ради утврђи-
вања утицаја екстерних фактора на село и 
сеоско становништво; обавља аналитичке 
послове ради утврђивања узрока и утицаја 
демографских кретања; припрема информа-
ције и учествује у изради извештаја из дело-
круга Одсека; обавља друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-

мање 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 стру-
ци; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

4. Радно место за подршку 
аналитичким пословима,  

у звању сарадник
Одсек за анализу и мониторинг 
развијености сеоског подручја, 

Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и учест-
вује у припреми анализа стања социо-еко-
номске развијености сеоских подручја и 
очуваности локалних природних ресурса; 
прикупља податке и пружа подршку у посло-
вима идентификације најугроженијих регија; 
учествује у изради анализа ради утврђивања 
приоритета развоја по подручјима; прикупља 
податке и учествује у припреми анализа 
ради утврђивања утицаја екстерних фактора 
на село и сеоско становништво; учествује у 
изради информација и извештаја из делокру-
га Одсека; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

5. Радно место за канцеларијске  
и административне послове,  

у звању референт
Одсек за анализу и мониторинг 
развијености сеоског подручја, 

Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове пријема, 
разврставања и архивирања поште и предме-
та; обавља административне послове везане 
за сарадњу и комуникацију са државним орга-
нима и организацијама, научно-истраживач-
ким установама и организацијама из области 
пољопривреде и руралног развоја; води еви-
денцију о задужењима и извршавању послова 
из надлежности Одсека; обавља администра-
тивне и техничке послове везане за закази-
вање и одржавање састанака из надлежнос-
ти Одсека; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.
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6. Руководилац групе, у звању 
самостални саветник

Група за економску диверсификацију, 
инфраструктуру и друштвени развој, 
Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Групе, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад државних службеника у 
Групи; анализира и оцењује успешност одр-
живог пословања у селима, уз сагледавање 
могућности запошљавања становништва ван 
пољопривредне делатности; координира 
послове и припрема предлоге социјалних и 
економских реформи у селима Србије; фор-
мира и разрађује план руралног развоја, на 
основу анализа демографских, природних, 
економских и социо-културних потенција-
ла; идентификује узроке деаграризације у 
Србији; прати међународне трендове у раз-
воју сеоских средина и припрема извешетаје 
са предлозима за унапређење; сарађује са 
Националним тимом за препород села Србије 
и успоставља сарадњу са научно-истраживач-
ким установама и организацијама из области 
пољопривреде и руралног развоја; израђује 
информације и извештаје из делокруга Групе; 
обавља друге послове по налогу начелника 
Одељења

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

7. Радно место за послове економске 
диверсификације, инфраструктурног 

и друштвеног развоја,  
у звању саветник

Група за економску диверсификацију, 
инфраструктуру и друштвени развој, 
Одељење за стратешко сагледавање 
положаја села, Сектор за стратешко 

сагледавање положаја села  
и сеоског становништва

2 извршиоца

Опис послова: Припрема нацрте предлога 
социјалних и економских реформи у селима 
Србије; припрема нацрт плана руралног раз-
воја на основу анализа демографских, при-
родних, економских и социо-културних потен-
цијала; припрема анализе за идентификацију 
узрока деаграризације у Србији; прати међу-
народних трендова у развоју сеоских средина 
и припрема извештаје; сарађује са Национал-
ним тимом за препород села Србије и са науч-
но-истраживачким установама и организа-
цијама из области пољопривреде и руралног 
развоја; припрема информације и учествује у 
изради извештаја из делокруга Групе; обавља 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-

зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање три годинe 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

8. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за нормативне послове и 
предлагање мера и активности, Сектор 

за стратешко сагледавање положаја 
села и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; координира послове и припрема радне 
верзија закона, нацрта и предлога закона, 
предлога других прописа и општих аката, као 
и образложења и прилога прописа из надлеж-
ности Министарства; припрема предлоге одго-
вора на посланичка питања и амандмане на 
предлоге закона и других аката; координира 
припрему и обраду потребних података за 
припрему стратегије из области оживљавања 
села и приоритетних циљева развоја сеоских 
заједница и прати спровођење исте; израђује 
мишљења о предлозима закона и других про-
писа и аката које припремају други органи; 
припрема мишљење о нацртима и предлози-
ма закона, међународних споразума, уговора 
и других аката Министарства са становишта 
њихове усклађености са правним систе-
мом Републике Србије и прописима Европ-
ске уније, у области живота и рада на селу; 
координира послове припрема мишљења и 
даје стручна објашњења о примени закона и 
других прописа из делокруга Министарства; 
израђује информације и извештаје из дело-
круга Одсека; обавља друге послове по нало-
гу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

9. Радно место за нормативне 
послове, у звању саветник

Одсек за нормативне послове и 
предлагање мера и активности, Сектор 

за стратешко сагледавање положаја 
села и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира законе, 
друге прописе и упоредно-правна решења од 
значаја за припрему радне верзије закона, 
нацрта и предлога закона и предлога других 
прописа и општих аката; припрема предло-
ге закона и других прописа и општих аката 
за подстицање и развој села и унапређење 
живота становништва на селу; припрема 

податаке за потребе рада на стратегији из 
области оживљавања села и приоритетних 
циљева развоја сеоских заједница; припрема 
мишљења и објашњења о правилној приме-
ни закона и других прописа учествује у при-
преми анализа усклађености аката са актима 
ЕУ; учествује у јавним расправама у поступку 
припреме нацрта, односно предлога закона и 
предлога других прописа; сарађује са ужим 
унутрашњим јединицама, органима, органи-
зацијама и институцијама јавне управе; при-
према информација и извештаје из делокру-
га Одсека; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање 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.

10. Радно место за канцеларијске и 
административне послове,  

у звању референт
Одсек за нормативне послове и 
предлагање мера и активности,  

Сектор за стратешко сагледавање 
положаја села и сеоског становништва

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема, 
разврставања и архивирања поште и пред-
мета; обавља административне послове веза-
не за сарадњу и комуникацију са државним 
органима и организацијама, представницима 
Националног тима за препород села Србије, 
научно-истраживачким установама и органи-
зацијама из области пољопривреде и рурал-
ног развоја; води евиденцију о задужењима и 
извршавању послова из надлежности Одсека; 
обавља административне и техничке послове 
везане за заказивање и одржавање састана-
ка из надлежности Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

11. Начелник одељења, у звању 
виши саветник

Одељење за подршку и мониторинг, 
Сектор за унапређење услова  

живота и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одељења, пружа стручна упутства, коор-
динира и надзире рад државних службени-
ка у Одељењу; дефинише краткорочне и 
средњорочне програме за унапређење усло-
ва живота и рада на селу и предлаже усло-
ве и критеријуме за учествовање на јавним 
позивима Министарства који се односе на 
спровођење тих програма; идентификује, 
припрема и предлаже програме и инфраструк-
турене пројекте за подршку селима и пројек-
те друштевног стандарда; организује послове 
припреме и спровођење јавних позива Минис-
тарства који се односе на спровођење програ-
ма за унапређење услова живота и рада на 
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селу; координира послове пружања стручне 
подршке раду Комисија за спровођење про-
грама за побољшање услова живота и рада на 
селу у области инфраструктурних пројеката и 
пројеката друштвеног стандрда; координира и 
организује послове подршке локалним само-
управама у реализацији програма у сеоским 
срединама, на целој територији Републике 
Србије, а нарочито у девастираним, неразвије-
ним, мање развијеним, брдскопланинским и 
пограничним подручјима; предлаже принцип 
рада при мониторингу наменског трошења 
додељених средстава; прати реализацију 
одобрених пројеката и израђује извештаје и 
предлоге мера унапређења; израђује инфор-
мације и извештаје из делокруга Одељења; 
обавља друге послове по налогу помоћника 
министра. 

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

12. Радно место за мониторинг 
пројеката и подршку локалним 

самоуправама, у звању саветник
Одељење за подршку и мониторинг, 

Сектор за унапређење услова живота  
и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подрш-
ку локалним самоуправама у вези планова, 
активности и реализације програма за побољ-
шање услова живота и рада на селу, на целој 
територији Републике Србије, а нарочито 
у девастираним, неразвијеним, мање раз-
вијеним, брдскопланинским и пограничним 
подручјима; предузима мере и активности у 
спровођењу планова и мера за развој села 
и унапређење живота и рада на селу; при-
купља податке везане за мониторинг проје-
ката у циљу пружања подршке раду Комисија 
за спровођење програма побољшања услова 
живота и рада на селу; прати реализацију 
одобрених пројеката и припрема извештаје; 
сарађује са представницима локалних само-
управа, сеоских заједница и другим заинте-
ресованим субјектима у вези са спровођењем 
едукација и обука на терену; припрема 
информације и учествује у изради извештаја 
из делокруга Одељења; обавља друге посло-
ве по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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.

13. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за инфраструктурне пројекте, 
Одељење за подршку и мониторинг, 

Сектор за унапређење услова живота  
и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, 
пружа стручна упутства, координира и надзире 
рад државних службеника у Одсеку; припрема 
предлоге програме инфраструктурних пројеката 
за подршку селима; учествује у припреми пред-
лога услова и критеријума за учествовање на 
јавним позивима Министарства који се односе 
на спровођење програма за унапређење услова 
живота и рада на селу; стара се о правилности 
поступка припреме и спровођења јавних пози-
ва Министарства који се односе за спровођење 
програма у области инфраструктуре у сеоским 
срединама; организује послове подршке раду 
Комисија за спровођење програма у области 
инфраструктурних пројеката; прати реализа-
цију инфраструктурних пројеката и контроли-
ше наменско трошење додељењих средстава; 
организује послове подршке приоритетним под-
ручјима и локалним самоуправама у реализацији 
пројеката реконструкције и унапређења објеката 
друштвене инфраструктуре у сеоским средина-
ма; израђује информације и извештаје из дело-
круга Одсека; обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

14. Радно место за координацију 
послова инфрастуктурних пројеката, 

у звању саветник
Одсек за инфраструктурне пројекте, 
Одељење за подршку и мониторинг, 

Сектор за унапређење услова живота  
и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Координира послове и учест-
вује у припреми предлога програма инфра-
структурних пројеката за подршку селима; 
обавља послове у поступку припреме и спро-
вођења јавних позива Министарства који се 
односе за спровођење програма у области 
инфраструктуре у сеоским срединама; коорди-
нира и пружа стручну помоћ у раду Комисија 
за спровођење програма у области инфра-
структуре у сеоским срединама; координи-
ра и прати реализацију инфраструктурних 
пројеката и припрема извештаје; координира 
послове подршке приоритетним подручјима и 
локалним самоуправама у реализацији проје-
ката реконструкције и унапређења објеката 
друштвене инфраструктуре у сеоским среди-
нама; припрема информације и извештаје из 
делокруга Одсека; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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.

15. Радно место за послове 
инфрастуктурних пројеката,  

у звању саветник
Одсек за инфраструктурне пројекте, 
Одељење за подршку и мониторинг, 

Сектор за унапређење услова живота  
и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми пред-
лога програма инфраструктурних пројеката 
за подршку селима; пружа стручну помоћ 
раду Комисија за спровођење програма у 
области инфраструктуре у сеоским средина-
ма; прати и извештава о реализацији инфра-
структурних пројеката; сарађује са представ-
ницима приоритетних подручја и локалних 
самоуправа за потребе припреме инфраструк-
турних пројеката у сеоским срединама; пружа 
стручну подршку локалним самоуправама у 
реализацији пројеката реконструкције и уна-
пређења објеката друштвене инфраструктуре 
у сеоским срединама; припрема информације 
и учествује у изради извештаја из делокру-
га Одсека; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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.

16. Радно место за послове припреме 
података, у звању сарадник

Одсек за инфраструктурне пројекте, 
Одељење за подршку и мониторинг, 

Сектор за унапређење услова живота и 
рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема подат-
ке за потребе анализа о питањима из области 
инфраструктурних пројеката у сеоским среди-
нама; прикупља и припрема податке за пот-
ребе израде извештаја који се односе на при-
прему инфраструктурних пројеката; прикупља 
и припрема податке за потребе рада Комисија 
за спровођење програма у области инфра-
структуре у сеоским срединама; припрема 
податке за потребе израде извештаја о реали-
зацији инфраструктурних пројеката; сарађује 
са представницима приоритетних подручја и 
локалних самоуправа за потребе прикупљања 
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података; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

17. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за пројекте друштвеног 
стандарда, Одељење за подршку и 
мониторинг, Сектор за унапређење 

услова живота и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад државних службеника у 
Одсеку; идентификује, припрема и предлаже 
мере и планове за развој села и унапређење 
живота и рада на селу из области друштве-
ног стандарда; кородинира стручне посло-
ве у припреми и спровођењу јавних пози-
ва Министарства који се односе на пројекте 
друштвеног стандарда; пружа стручну подрш-
ку у раду Комисија за спровођење програма 
у области пројеката друштвеног стандарда; 
прати реализацију пројеката, предлаже мере 
унапређења и учествује у контроли наменског 
трошења додељених средстава који се односе 
на пројекте друштвеног стандарда; координи-
ра послове подршке приоритетним подручји-
ма и локалним самоуправама у реализацији 
пројеката друштвеног стандарда; припрема и 
предлаже мере у циљу савладавања пробле-
ма разуђености и удаљености мањих села у 
брдскопланинским и пограничним подручји-
ма, у коришћењу образовних, здравствених, 
правних и других основних потреба сеос-
ког становништва; израђује информације и 
извештаје из делокруга Одсека; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

18. Радно место за пројекте и 
послове друштвеног стандарда, у 

звању саветник
Одсек за пројекте друштвеног 

стандарда, Одељење за подршку и 
мониторинг, Сектор за унапређење 

услова живота и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и учест-
вује у припреми предлога мера и планова за 
развој села и унапређење живота и рада на 

селу у области друштвеног стандарда; пружа 
стручну помоћ раду Комисија за спровођење 
програма у области друштвеног стандарда; 
пружа стручну подршку локалним самоупра-
вама у вези планова и активности за умањење 
негативних трендова на селу; прати реализа-
цију пројеката и наменског трошења додеље-
них средстава и припрема извештаје; пружа 
стручну подршку приоритетним подручјима и 
локалним самоуправама у реализацији проје-
ката унапређења објеката и опреме друштве-
ног стандарда у сеоским срединама; припрема 
информације и учествује у изради извештаја 
из делокруга Одсека; обавља друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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. 

19. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за развојне пројекте задруга, 
Сектор за унапређење услова  

живота и рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; организује и кородинира стручне посло-
ве у прирпреми и спровођењу јавних позива 
Министарства који се односе на развој проје-
ката задруга; идентификује, припрема и пред-
лаже програме развојних пројеката задруга и 
организује послове подршке новооснованим и 
старим задругама и другим видовима удружи-
вања; координира и пружа стручну подршку 
у раду Комисија за спровођење програма у 
области развојних пројеката задруга; надзире 
реализацију пројеката и контролише наменско 
трошења додељених средстава који се одно-
се на развојне пројекте задруга; организује 
послове подршке приоритетним подручјима 
и локалним самоуправама у реализацији раз-
војних пројеката задруга; организује послове 
трансфера знања и обуке представницима 
локалних самоуправа, сеоских заједница и 
другим заинтересованим субјектима који се 
односе на развој задруга; израђује информа-
ције и извештаје из делокруга Одсека; обавља 
друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

20. Радно место за координацију 
послова развојних пројеката 
задруга, у звању самостални 

саветник
Одсек за развојне пројекте задруга, 

Сектор за унапређење услова  
живота и рада на селу

1 извршилац

Опис послова: Припрема предлоге програ-
ма развојних пројеката задруга; кородинира 
стручне послове у припреми и спровођењу 
јавних позива Министарства који се односе 
на развој пројеката задруга;пружа стручну 
подршку у раду Комисија за спровођење про-
грама у области развојних пројеката задруга; 
координира послове подршке новооснованим 
и старим задругама и другим видовима удру-
живања; прати реализацију пројеката, пред-
лаже мере унапређења и учествује у контро-
ли наменског трошења додељених средстава 
који се односе на развојне пројекте задруга; 
координира послове подршке приоритетним 
подручјима и локалним самоуправама у реа-
лизацији развојних пројеката задруга; обавља 
послове организације трансфера знања и 
обуке представницима локалних самоуправа, 
сеоских заједница и другим заинтересованим 
субјектима који се односе на развој задруга; 
припрема информације и извештаје из дело-
круга Одсека; обавља друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

21. Радно место за послове 
развојних пројеката задруга,  

у звању саветник
Одсек за развојне пројекте задруга, 

Сектор за унапређење услова  
живота и рада на селу

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми пред-
лога програма развојних пројеката задру-
га; пружа стручну помоћ новооснованим и 
старим задругама и другим видовима удру-
живања; прати реализацију и припрема 
извештаје о реализацији пројеката који се 
односе на развојне пројекте задруга; сарађује 
са представницима приоритетних подручја и 
локалних самоуправа за потребе припре-
ме развојних пројеката задруга; сарађује са 
представницима приоритетних подручја и 
локалним самоуправама у реализацији раз-
војних пројеката задруга; припрема инфор-
мације и учествује у изради извештаја из 
делокруга Одсека; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
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друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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

22. Радно место за припрему 
података, у звању сарадник

Одсек за развојне пројекте задруга, 
Сектор за унапређење услова живота и 

рада на селу
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема подат-
ке за потребе анализа у области развојних 
пројеката задруга; прикупља и припрема 
податке за потребе израде извештаја који 
се односе на припрему развојних пројеката 
задруга; прикупља и припрема податке за 
потребе рада Комисија за спровођење про-
грама у области развојних пројеката задру-
га; припрема податке за потребе израде 
извештаја о реализацији развојних пројеката 
задруга; сарађује са представницима прио-
ритетних подручја и локалних самоуправа за 
потребе прикупљања података; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

23. Шеф одсека, у звању  
самостални саветник

Одсек за неговање традиције и 
традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсеку; 
организује послове припреме, расписивања 
и спровођења јавних позива Министарства; 
пружа подршку раду Комисија по програми-
ма из области неговања традиције и тради-
ционалног начина живота на селу; организује 
подршку у реализацији програма Минис-
тарстава који подстичу неговање традиције 
и традиционалног начина живота на селу; 
координира послове финансијске помоћи у 
организовању и одржавању манифестација, у 
сврху боље туристичке промоције села и при-
према предлоге и прати организацију посеб-
них туристичких манифестација, културних и 
спортских приредби; организује и прати реа-
лизацију помоћи и сарађује са установама и 
организацијама у циљу организовања обука 
за послове традиционалних заната и народне 
радиности; организује формирање завичај-
них галерија народне радиности, умотворина 
села, слика, народних ношњи, старих радила, 
музеја села, завичајних збирки, завичајних 

удружења и активности у циљу презенто-
вања предузетничких идеја и иницијатива за 
неговање традиције, традиционалног начина 
живота и културног наслеђа у сеоским среди-
нама; сарађује са органима државне управе 
задуженим за област пољопривреде, трго-
вине, е-управе, туризма, културе, здравства, 
спорта и омладине; израђује информације и 
извештаје из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

24. Радно место за координацију 
послова неговања традиције и 

традиционалног начина живота на 
селу, у звању самостални саветник

Одсек за неговање традиције и 
традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију послова 
финансијске помоћи у организовању и одр-
жавању манифестација, у сврху боље турис-
тичке промоције села и припрема мере уна-
пређења; обавља стручне послове у поступку 
припреме, расписивања и спровођења јавних 
позива Министарства, и пружа подршку раду 
Комисија по програмима из области неговања 
традиције и традиционалног начина живота 
на селу; пружа стручну подршку у реализа-
цији програма Министарстава који подстичу 
неговање традиције и традиционалног начи-
на живота на селу; координира и организује 
послове туристичких манифестација, кул-
турних и спортских приредби и пружа струч-
ну помоћ у оснивању завичајних галерија 
народне радиности и умотворина села, музеја 
села, завичајних збирки, завичајних удру-
жења; успоставља сарадњу са установама и 
организацијама у циљу организовања обука 
за послове традиционалних заната и народне 
радиности и предлаже мере за њихову промо-
цију; спроводи активности у циљу презенто-
вања предузетничких идеја и иницијатива за 
неговање традиције, традиционалног начина 
живота и културног наслеђа у сеоским сре-
динама и припрема предлоге за унапређење; 
сарађује са медијима ради информисања о 
свим активностима које се односе на про-
мотивне догађаје; припрема информације и 
извештаје из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-

ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

25. Радно место за послове неговања 
традиције и традиционалног начина 

живота на селу, у звању саветник
Одсек за неговање традиције и 

традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију послова 
финансијске помоћи у организовању и одржа-
вању манифестација и припрема извештаје; 
прати организовање и реализацију туристич-
ких манифестација, културних и спортских 
приредби и припрема извештаје; сарађује са 
установама и организацијама у циљу орга-
низовања обука за послове традиционалних 
заната и народне радиности; припрема актив-
ности у поступку оснивања завичајних гале-
рија народне радиности и умотворина села, 
музеја села, завичајних збирки, завичајних 
удружења; припрема и обрађује податке за 
потребе информисања о свим активности-
ма које се односе на промотивне догађаје; 
припрема информације и учествује у изради 
извештаја из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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.

26. Радно место за подршку 
пословима неговања традиције и 

традиционалног начина живота на 
селу, у звању млађи саветник
Одсек за неговање традиције и 

традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у реализа-
цији финансијске помоћи у организовању и 
одржавању манифестација, ради боље турис-
тичке промоције села; учествује у сарадњи 
са установама и организацијама у циљу орга-
низовања обука за послове традиционал-
них заната и народне радиности; учествује 
у приипреми активности у поступку осни-
вања завичајних галерија народне радиности 
и умотворина села, музеја села, завичајних 
збирки, завичајних удружења; прикупља 
податке и учествује у пословима презенто-
вања предузетничких идеја и иницијатива за 
неговање традиције, традиционалног начина 
живота и културног наслеђа у сеоским сре-
динама; прикупља податке у циљу израде 



Бесплатна публикација о запошљавању 2909.02.2022. |  Број 973–974 |   

Администрација и управа

информација и извештаја из делокруга Одсе-
ка; обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање једну годину рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

27. Радно место за прикупљање и 
припрему података,  

у звању сарадник
Одсек за неговање традиције и 

традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Прикупља и припрема подат-
ке и учествује у припреми информација и ана-
лиза о питањима из области неговања тра-
диције и традиционалног начина живота на 
селу; прикупља и обрађује податке у поступку 
припреме, расписивања и спровођења јавних 
позива Министарства; прикупља и обрађује 
податке и учествује у изради извештаја који 
се односе на послове презентовања преду-
зетничких идеја и иницијатива за неговање 
традиције, традиционалног начина живота 
и културног наслеђа у сеоским срединама; 
припрема податке за потребе израде инфор-
мација из делокруга Одсека; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не и најмање три године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

28. Радно место за канцеларијске и 
административне послове,  

у звању референт
Одсек за неговање традиције и 

традиционалног начина живота на селу, 
Сектор за неговање традиције на селу, 

очување културно-историјског садржаја 
и промотивне активности

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема, 
разврставања и архивирања поште и предме-
та; обавља административне послове везане 
за сарадњу и комуникацију са државним орга-
нима и организацијама, научно-истраживач-
ким установама и организацијама из области 
пољопривреде и руралног развоја; води еви-
денцију о задужењима и извршавању послова 
из надлежности Одсека; обавља администра-
тивне и техничке послове везане за закази-

вање и одржавање састанака из надлежнос-
ти Одсека; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

29. Шеф одсека,  
у звању виши саветник

Одсек за промоцију вредности сеоског 
живота, Сектор за неговање традиције 
на селу, очување културно-историјског 

садржаја и промотивне активности
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад државних службеника у 
Одсеку; координира послове на припреми и 
припрема стратегију за промотивне кампање 
које афирмишу живот у сеоским срединама; 
координира послове израде годишњег акцио-
ног плана комуникације и промоције вредно-
сти сеоског живота; израђује предлоге спро-
вођења промотивне кампање која афирмише 
живот у сеоским срединама; иницира органи-
зацију традиционалних манифестација, фес-
тивала и презентација из области промоције 
вредности сеоског живота; организује посло-
ве односа са јавношћу о активностима и про-
грамима Министарства; организује промоцију 
старих заната и елемената културно-уметнич-
ке баштине и израде уметнина и предмета 
домаће радиности; израђује информације и 
извештаје из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

30. Радно место за координацију 
послова промоције вредности 

сеоског живота, у звању  
самостални саветник

Одсек за промоцију вредности сеоског 
живота, Сектор за неговање традиције 
на селу, очување културно-историјског 

садржаја и промотивне активности
1 извршилац

Опис послова: Координира пословима про-
моције вредности живота и рада на селу, који 
обухватају организацију кампања, интервен-
ције у локалној заједници, едукацију, подрш-
ку одговарајућим веб-сајтовима, промотивне 
спотове и сарадњу са медијима; учествује 
у припреми стратегије промотивне кам-
пање које афирмишу живот у сеоским сре-
динама; припрема годишњи акциони план 
комуникације и промоције вредности сеос-
ког живота; координира послове припреме 
годишњих акционих планова за спровођење 
мера помоћи за промоцију вредности сеоског 
живота; организује активности покретања 
каравана културних дешавања, серијала про-

фесионалних представа, приредби и концера-
та, спортских приредби и приредби сеоских 
културно-уметничких друштава, фолклора, 
хорова, песничких и хумористичких вечери; 
сарађује с унутрашњим организационим једи-
ницама Министарства, националним и међу-
народним организацијама, органима државне 
управе, јединицама локалне самоуправе, 
стручним установама и удружењима у области 
пољопривреде, трговине, е-управе, туризма, 
културе, здравства, спорта и омладине и дру-
гим питањима од значаја за села Србије; при-
према извештаје из делокруга Одсека; обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

31. Радно место за послове 
промоције вредности сеоског 

живота, у звању саветник
Одсек за промоцију вредности сеоског 

живота, Сектору за неговање традиције 
на селу, очување културно-историјског 

садржаја и промотивне активности
1 извршилац

Опис послова: Припрема и учествује у реа-
лизацији промотивне кампање које афирми-
шу живот у сеоским срединама; пружа струч-
ну помоћ у организацији традиционалних 
манифестација, фестивала и презентација из 
области промоције вредности сеоског живо-
та; учествује у пословима израде годишњег 
акционог плана комуникације и промоције 
вредности сеоског живота; прикупља подат-
ке и припрема извештаје о активностима и 
програмима Министарства ради потпуног и 
правовременог информисања јавности; пру-
жа стручну помоћ у организацији промоције 
старих заната и елемената културно-уметнич-
ке баштине и израде уметнина и предмета 
домаће радиности; сарађује са унутрашњим 
организационим јединицама Министарства, 
националним и међународним организација-
ма, органима државне управе, јединицама 
локалне самоуправе, стручним установама и 
удружењима у области пољопривреде, трго-
вине, е-управе, туризма, културе, здравства, 
спорта и омладине и другим питањима од зна-
чаја за села Србије; припрема информације 
и учествује у изради извештаја из делокру-
га Одсека; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
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студијама на факултету и најмање три године 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

32. Шеф одсека,  
у звању виши саветник

Одсек за управљање пројектима,  
Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсеку; 
утврђује приоритете програмирања пројеката 
и уговора који се финансирају из фондова ЕУ, 
међународне помоћи и пројеката насталих 
у сарадњи са друштвено одговорним компа-
нијама и припрема препоруке за оцену прио-
ритета пројеката; надзире и усмерава процес 
утврђивања и формулисања пројеката који се 
финансирају из фондова ЕУ; предлаже пројек-
те у складу са процедуром утврђеном од стар-
не Националног ИПА координатора, усмерава 
израду нацрта предлога и предлога пројеката 
и израду пројектне документације; координи-
ра активности везане за планирање и обез-
беђење средстава за национално суфинанси-
рање пројеката; организује послове сарадње 
са друштвено одговорним компанијама на 
пројектима пласмана и промоције пољоприв-
редних и других производа сеоских газдин-
става; координира спровођење пројеката и 
праћење спрвођења пројеката који се финан-
сирају из фондова ЕУ из надлежности органа; 
координира активности у раду одбора поје-
диначних пројеката, предузима мере и актив-
ности неопходне за правилно и благовремено 
спровођење пројеката и уговора (укључујући 
административну контролу, контролу на лицу 
места и потврђивање исправности рачуна за 
плаћање везаних за спрвођење пројеката); 
врши надзор над спровођењем активности за 
обезбеђење видљивости пројеката финанси-
раних из фондова ЕУ и израђује извештаје и 
даје препоруке за унапређење процеса спро-
вођења пројеката; обавља друге послове по 
налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

33. Радно место за координацију 
послова управљања пројектима, у 

звању самостални саветник
Одсек за управљање пројектима, Сектор 

за међународну сарадњу, европске 
интеграције и пројекте

1 извршилац

Опис послова: Предлаже приоритете 
програмирања пројеката и уговора који се 
финансирају из фондова ЕУ, међународне 
помоћи, и пројеката насталих у сарадњи 

са друштвено одговорним компанијама и 
припрема препоруке за оцену приоритета 
пројеката; учествује у утврђивању мето-
дологије и формулисању пројеката који се 
финансирају из фондова ЕУ; идентификује и 
израђује нацрте предлога и предлоге проје-
ката према утврђеном формату и израђује 
пратећу пројектну документацију; усклађује 
предлоге пројеката са техничким захтевима, 
програмским и секторским приоритетима; 
сарађује са друштвено одговорним компа-
нијама на пројектима пласмана и промоције 
пољопривредних и других производа сеос-
ких газдинстава; контролише спровођење 
препорука ревизора и спроводи правила 
и принципе неопходне за успостављање и 
одрживост децентрализованог система упра-
вљања фондовима ЕУ у оквиру надлежнос-
ти унутрашње јединице; организује спро-
вођење пројеката и праћење спровођења 
пројеката који се финансирају из фондова 
ЕУ, из надлежности органа; прати спро-
вођење мера и активности за правилно 
спровођење уговорених обавеза, од стране 
уговарача; проверава испуњеност захтева 
за видљивошћу пројеката који се финанси-
рају из фондова ЕУ и припрема извештаје из 
делокруга Одсека; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

34. Радно место за подршку 
пословима управљања пројектима,  

у звању млађи саветник
Одсек за управљање пројектима,  
Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте

1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у припреми 
предлога пројеката и пратеће пројектне доку-
ментације и уговора који се финансирају из 
фондова ЕУ, међународне помоћи, и пројеката 
насталих у сарадњи са друштвено одговорним 
компанијама; учествује у изради прилога за 
релевантна програмска документа за финан-
сирање из ЕУ фондова у складу са процеду-
рама; прикупља информације потребне за 
израду извештаја о програмирању предлога 
пројеката; учествује у сарадњи са друштвено 
одговорним компанијама на пројектима плас-
мана и промоције пољопривредних и других 
производа сеоских газдинстава; прикупља 
и обрађује податке за праћење спровођења 
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ; 
учествује у провери захтева за видљивошћу 
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ; 
прикупља и обрађује податке за припрему 
извештаја; Обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 

науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органи-
ма; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

35. Руководилац групе, у звању 
самостални саветник

Група за међународну сарадњу и 
европске интеграције, Сектор за 
међународну сарадњу, европске 

интеграције и пројекте
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
прати и анализира спровођење обавеза које 
проистичу из процеса приступања ЕУ и пру-
жа стручна упутства за праћење спровођења 
преузетих обавеза из делокруга Министар-
ства везаних за приступање ЕУ; организује 
састанке преговарачких група током свих 
фаза преговора о чланству из делокруга рада 
Министарства и припрема анализе, извештаје 
и информације о постигнутом напретку у про-
цесу европских интеграција, из надлежности 
Министарства; прати и анализира прописе, 
правила и принципе европског законодав-
ства и врши анализу усклађености домаћих 
прописа са прописима, правилима и принци-
пима и споразумима ЕУ; припрема анализе 
усклађености домаћих прописа са обавезама 
из чланства у међународним организацијама 
и учествује у припреми стручних основа за 
израду прописа; координира припрему нацрта 
међународних уговора и меморандума о раз-
умевању и сарадњи са релевантним међунар-
доним организацијама и установама, као и са 
сектором невладиних организација; учествује 
у поступку потврђивања и праћења реализа-
ције закључених споразума са међународним 
организацијама, израђује извештаје и пружа 
стручну помоћ у процесу реализације закљу-
чених споразума; припрема предлоге мера и 
активности у циљу унапређења међународне 
сарадње; организује активности при реализа-
цији експертских мисија, студијских посета и 
радионица у циљу коришћења Таекс инстру-
мента Европске комисије и надзире припрему 
одговора на упитнике међународних органи-
зација везане за делокруг рада Министарства; 
обавља друге послове по налогу помоћника 
министра.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља природно-математичке 
науке или техничко-технолошке науке или 
друштвено-хуманистичке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање пет година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.
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36. Радно место за канцеларијске  
и административне послове,  

у звању референт
Група за међународну сарадњу и 
европске интеграције, Сектор за 
међународну сарадњу, европске 

интеграције и пројекте
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема, 
разврставања и архивирања поште и пред-
мета; обавља административне послове веза-
не за сарадњу и комуникацију са државним 
органима, организацијама и институцијама 
из делокруга рада Групе; води евиденцију о 
предметима и другим актима из надлежнос-
ти Групе и даје информације о кретању пред-
мета; обавља административне и техничке 
послове везане за заказивање и одржавање 
састанака из надлежности Групе; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Средња стручна спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

37. Шеф одсека, у звању  
виши саветник

Одсек за правне, кадровске  
и послове јавних набавки,  
Секретаријат министарства

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; предлаже, развија и реализује процеду-
ре рада из области људских ресурса и пружа 
стручну помоћ руководиоцима унутрашњих 
јединица о свим питањима из области упра-
вљања људским ресурсима; организује посло-
ве и припрема правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места и 
нацрт кадровског плана, координира посло-
ве селекције и регрутације кадрова, стручног 
усавршавања, вредновања радне успешности 
и награђивање државних службеника; орга-
низује и надгледа припрему појединачних и 
других аката из надлежности Одсека; коор-
динира припрему и израђује предлог Посеб-
ног програма обуке, у непосредној сарадњи 
са Националном академијом за јавну управу 
и прати и анализира ефекте стручног усавр-
шавања; координира послове планирања 
и спровођења јавних набавки за потре-
бе Министарства и припреме и израде Пла-
на јавних набавки Министарства, организује 
припрему конкурсне документације и аката у 
поступку јавних набавки и израде извештаја 
о спроведеним поступцима јавних набавки; 
надгледа припрему уговора које министар-
ство закључује са другим органима и органи-
зацијама, правним и физичким лицима у извр-
шавању послова из свог делокруга; организује 
и координира послове везане за одбрану, 
безбедност и здравље на раду, израде плана 
интегритета за спречавање корупције; коор-
динира припрему и израђује информатор о 
раду Министарства и израђује информације и 
извештаје из делокруга Одсека; обавља друге 
послове по налогу Секретара министарства.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

38. Радно место за послове  
јавних набавки, у звању  

самостални саветник
Одсек за правне, кадровске  
и послове јавних набавки,  
Секретаријат министарства

1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку 
унутрашњим јединицама у анализи потре-
ба у области јавних набавки; припрема План 
јавних набавки и спроводи поступак јавних 
набавки; припрема конкурсну документацију 
и акта у поступку јавних набавки; обавља 
стручне послове и учествује у раду комисија 
за спровођење поступака јавних набавки; 
израђује нацрте уговора из области јавних 
набавки; израђује извештаје о спроведе-
ним поступцима јавних набавки; сарађује са 
Канцеларијом за јавне набавке и Републич-
ком комисијом за заштиту права понуђача у 
поступцима јавних набавки; учествује у изра-
ди информација и извештаја из надлежнос-
ти Одсека; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету и најмање 
пет година радног искуства у струци; поло-
жен стручни испит за службеника за јавне 
набавке; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

39. Радно место за правне и 
кадровске послове, у звању саветник

Одсек за правне, кадровске  
и послове јавних набавки,  
Секретаријат министарства

1 извршилац

Опис послова: Припрема општа и поје-
диначна акта у вези са остваривањем пра-
ва, обавеза и одговорности државних служ-
беника; учествује у изради правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места, нацрта кадровског плана и 
обавља послове аналитичара радних места; 
врши проверу правилне припреме извештаја 
о вредновању радне успешности и припре-
ма извештај органа о вредновању радне 
успешности; обавља стручне послове за 
потребе спровођења конкурсног поступка, 
координира рад комисија и припрема акта 
у конкурсном поступку; учествује у припре-
ми уговоре које Министарство закључује 
са правним и физичким лицима; припрема 
изјашњења на жалбе и одговоре на туж-
бе и друге поднеске надлежним органима 
у споровима из области људских ресурса; 
поступа по захтевима за приступ информа-
цијама од јавног значаја, обавља послове 
везане за одбрану, безбедност и здравље 
на раду и учествује у изради плана интегри-
тета; сарађује са унутрашњим јединицама 

и припрема информатор о раду Министар-
ства; обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање 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.

40. Радно место за подршку правним 
и кадровским пословима,  
у звању млађи саветник

Одсек за правне, кадровске и послове 
јавних набавки, Секретаријат 

министарства
1 извршилац

Опис послова: Припрема податке и учест-
вује у изради општих и појединачних акта 
у вези са остваривањем права, обавеза и 
одговорности државних службеника; пружа 
подршку у изради правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних мес-
та; пружа подршку у поступку припреме и 
спровођења интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у Министарству; 
израђује месечне извештаје у вези са струк-
туром и бројем државних службеника за Цен-
тралну кадровску евиденцију; води кадровске 
евиденције и евиденције о ангажовању лица 
ван радног односа у Министарству; прикупља 
податке и учествује у припреми информација 
од јавног значаја; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање једну годину рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

41. Радно место за персоналне 
послове, у звању референт
Одсек за правне, кадровске  
и послове јавних набавки,  
Секретаријат министарства

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема, раз-
врставања и архивирања поште и предмета; 
води прописане евиденције о запосленима, 
уноси и ажурира податке у Централну кадров-
ску евиденцију; припрема податке за израду 
стандардних потврда из радног односа; уноси 
податке у базу Централног регистра обавез-
ног социјалног осигурања; прикупља податке 
за вођење персоналних досијеа запослених; 
води евиденцију о задужењима и извршавању 
послова из надлежности Одсека; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Средња стручна спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
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државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

42. Шеф одсека, у звању  
виши саветник

Одсек за финансијско-материјалне 
послове, Секретаријат министарства

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; организује, координира, прати и контро-
лише спровођење законитог, наменског и 
економичног трошења буџетских средстава; 
врши контролу рачуноводствене исправности 
и веродостојности финансијске документа-
ције; израђује предлог финансијског плана 
Министарства за израду нацрта закона о буџе-
ту и израђује, прати и усаглашава оперативне 
финансијске планове за извршење буџета; 
израђује периодичне и годишње извештаје о 
извршењу буџета, завршни рачун, периоди-
чне извештаје о учинку програмског буџета 
и извештаје о извршењу финансијског пла-
на; организује и контролише обрачун плата 
и накнада запосленима, усаглашава и врши 
сравњење консолидованог стања главне књи-
ге Трезора са помоћним евиденцијама; пру-
жа стручну подршку у припреми плана јавних 
набавки Министарства; сарађује са Пореском 
управом и Управом за трезор; обавља друге 
послове по налогу Секретара министарства.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету и најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

43. Радно место за финансијско-
материјалне послове,  

у звању саветник
Одсек за финансијско-материјалне 

послове, Секретаријат министарства
1 извршилац

Опис послова: Припрема документацију и 
учествује у припреми предлога финансијс-
ког плана за израду нацрта закона о буџету; 
припрема податке и учествује у изради зарш-
ног рачуна; припрема извештаје и решења за 
исплате које су у надлежности Одсека; учест-
вује у припреми плана јавних набавки Минис-
тарства; прати финансијске аспекте реали-
зације уговора и припрема извештаје; стара 
се о припреми и обради захтева за плаћење 
по различитим основама; припрема захте-
ве за промену одобрених средстава и прати 
реализацију промена апропријација и квота; 
обрађује документацију за НБС, Управу за 
трезор и Пореску управу; обавља друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 Место рада: Београд (за сва радна мес-
та).

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

V Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компе-
тенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној фази.

У изборном поступку за сва извршилач-
ка радна места проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и 
то:
• организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, 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 - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни 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 пре-
зентацији 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 испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 1
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руковођења 
(управљање променама, управљање пројекти-
ма, стратегије и канали комуникације) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Студијско-аналитички посло-
ви (израда секторских анализа, методологија 

припреме докумената јавних политика и фор-
малне процедуре за њихово усвајање) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 2
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање пројектима, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Студијско-аналитички посло-
ви (израда секторских анализа, методологија 
припреме докумената јавних политика и фор-
малне процедуре за њихово усвајање) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 3
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди) провераваће се путем симу-
лације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 4
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди) провераваће се путем симу-
лације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 5
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Административни 
послови послови (канцеларијско пословање, 
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припрема материјала за вођење записника на 
састанцима) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 6
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање променама, управљање 
пројектима) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Студијско-аналитички послови 
(израда секторских анализа) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди) провераваће се путем симу-
лације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 7
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о пољопривреди и рурал-
ном развоју) провераваће се путем симула-
ције (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 8
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Нормативни посло-
ви (законодавни процес, припрема и израда 
стручних мишљења и образложења различи-
тих правних аката (нацрта прописа, међуна-
родних уговора)) провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Студијско-аналитички послови 
(методологија припреме докумената јавних 
политика и формалне процедуре за њихово 
усвајање) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о Влади, Закон о Народ-
ној скупштини) провераваће се путем симула-
ције (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 9
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Нормативни послови 
(примена номотехничких и правно-техничких 
правила за израду правних аката (усаглаше-
ност прописа и општих аката у правном сис-

тему), припрема и израда стручних мишљења 
и образложења различитих правних аката 
(нацрта прописа, међународних уговора) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
област рада - Студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о локалној самоуправи, 
Закон о територијалној организацији Републи-
ке Србије) провераваће се путем симулације 
(писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 10
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Административни 
послови (канцеларијско пословање, припре-
ма материјала за вођење записника на сас-
танцима) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 11
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руковођења 
(управљање променама, управљање пројекти-
ма, стратегије и канали комуникације) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-анали-
тички послови (израда секторских анализа, 
методологија припреме докумената јавних 
политика и формалне процедуре за њихово 
усвајање) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државој управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 12
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о локалној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 13
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање пројектима, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).

Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (израда секторских анализа, мето-
дологија праћења, спровођења, вредновања 
и извештавања о ефектима јавних политика) 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 14
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 15
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 16
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
нки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).
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Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 17
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање пројектима, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (израда секторских анализа, мето-
дологија праћења, спровођења, вредновања 
и извештавања о ефектима јавних политика) 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 18
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
нки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано)

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 19
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање променама, управљање 
пројетима, стратегије и канали комуникације) 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-анали-
тички послови (израда секторских анализа, 
методологија припреме докумената јавних 
политика и формалне процедуре за њихово 
усвајање) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 20
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-

ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 21
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 22
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о пољопривреди 
и руралном развоју, Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 23
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање пројектима, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (израда секторских анализа) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 24
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 

анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано)

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 25
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа, методологија припреме докумената 
јавних политика и формалне процедуре за 
њихово усвајање) провераваће се путем симу-
лације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 26
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа, методологија припреме докумената 
јавних политика и формалне процедуре за 
њихово усвајање) провераваће се путем симу-
лације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 27
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
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Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о пољопривреди и рурал-
ном развоју) провераваће се путем симула-
ције (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 28
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Административни 
послови (канцеларијско пословање, припре-
ма материјала и вођење записника на сас-
танцима) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 29
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руковођења 
(управљање променама, управљање пројекти-
ма, стратегије и канали комуникације) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-анали-
тички послови (израда секторских анализа, 
методологија припреме докумената јавних 
политика и формалне процедуре за њихово 
усвајање) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 30
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из разлиитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа, методологија праћења, спровођења, 
вредновања и изврштавања о ефектима јав-
них политика) провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 31
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из разлиитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских 
анализа, методологија праћења, спровођења, 
вредновања и извештавања о ефектима јав-
них политика) провераваће се путем симула-
ције (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-

ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи, Закон о територијал-
ној организацији Републике Србије) провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Закон о 
пољопривреди и руралном развоју) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 32
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање пројектима, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови међуна-
родне сарадње/европских интеграција (проце-
дуре припреме и закључивање међународних 
споразума) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о закључивању и изврша-
вању међународних уговора) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик 
(Енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем теста (писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 33
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација, израда секторских 
анализа) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик 
(Енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем теста (писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 34
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирање 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи изнадлеж-
ности органа (Закон о државној управи, Закон 
о локалној самоуправи) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик 
(Енглески језик, ниво А2) провераваће се 
путем теста (писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 35
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (управљање променама, стратегије и 
канали комуникације) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови међуна-
родне сарадње/европских интеграција (осно-
ви правног и политичког система ЕУ, позна-
вање прописа ЕУ у контексту праћења и 
усклађивања прописа Републике Србије са 
прописима и стандардима ЕУ) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место - Страни језик 
(Енглески језик, ниво Б2) провераваће се 
путем симулације (писано).

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Знање стра-
них језика који су тражени конкурсом), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Посебнe функционалне компетенције за радно 
место број 36
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Административни 
послови послови (канцеларијско пословање, 
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припрема материјала за вођење записника на 
састанцима) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокруга 
радног места (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 37
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руковођења 
(основе управљања људским ресурсима) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови упра-
вљања људским ресурсима (управљање људ-
ским ресурсима базирано на компетенција-
ма, области управљања људским ресурсима: 
анализа посла, кадровско планирање, регру-
тација, селекција, увођење у посао, струч-
но усавршавање, развој и инструменти раз-
воја, оцењивање, награђивање, управљење 
каријером) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокру-
га радног места (Закон о државним службе-
ницима) провераваће се путем симулације 
(писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 38
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови јавних 
набавки (методологија за припрему и израду 
плана јавних набавки, методологија за при-
прему конкурсне документације у поступку 
јавних набавки, облигациони односи) прове-
раваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о облигационим 
односима) провераваће се путем симулације 
(писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 39
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови управљања 
људским ресурсима (радно-правни односи у 
државним органима) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из надлеж-
ности органа (Закон о државној управи) про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокру-
га радног места (Закон о платама државних 
службеника, Посебан колективни уговор за 
држане органе) провераваће се путем симу-
лације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 40
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови управљања 
људским ресурсима (радно-правни односи у 
државним органима) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 

из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокру-
га радног места (Закон о државних службени-
цима, Посебан колективни уговор за државне 
органе) провераваће се путем симулације 
(писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 41
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Административни 
послови послови (канцеларијско пословање, 
методе и технике прикупљања, евидентирања 
и ажурирања података у базама података) 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из дело-
круга радног места (Закон о државних служ-
беницима, Закон о евиденцијама у области 
рада, Закон о централном регистру обавезног 
социјалног осигурања) провераваће се путем 
симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 42
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Послови руко-
вођења (методологија и техника плани-
рања, праћења, евалуације и извештавања у 
средњорочном и стратешком) провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Финансијско-мате-
ријални послови (методи и поступци финан-
сијског планирања, анализе и извештавања, 
планирање буџета и извештавање, извршење 
буџета) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокру-
га радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника, Закон о држав-
ним службеницима, Закон о порезу на дохо-
дак грађана, Закон о рачуноводству, Уредба 
о буџетском рачуноводству, Закон о допри-
носима за обавезно социјално осигурање) 
провераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционалне компетенције за 
радно место број 43
Посебне функционална компетенција у 
одређеној области рада - Финансијско-мате-
ријални послови (методи и поступци финан-
сијског планирања, анализе и извештавања, 
планирање буџета и извештавање, извршење 
буџет) провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Прописи из делокру-
га радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника, Закон о порезу 
на доходак грађана, Уредба о буџетском рачу-
новодству, Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање) провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - Техника прикупљања 
и обраде података (Напредни Excel) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них комптенција могу се наћи на сајту Минис-
тарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs.

VII Провера понашајних компетенција 
за сва извршилачка радна места:

Провера понашајних компетенција за 
радна места број 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тесто-
ва и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за 
радна места број 1, 2, 6, 8, 11, 13, 17, 19, 
23, 29, 32, 35, 37, 42: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјента-
ција ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

VIII Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата за сва извршилачка 
радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа 
са комисијом (усмено).

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs, на интернет презентацији 
Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презен-
тацији Националне службе за запошљавање 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства за бригу о селу, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2а.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

X Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс: рок за подношење пријава је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

XI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Обра-
зац пријаве на конкурс шаље се поштом или 
непосредно на адресу Министарства за бригу 
о селу, Булевар Михајла Пупина 2а Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”.

XII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Бојан 
Богданов, тел. 011/3110-854, Министарство за 
бригу о селу, од 10.00 до 12.00 часова.

XIII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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.
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XIV Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени 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 домумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

XV Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном право-
судном испиту и доказ о положеном испиту 
за овлашћеног интерног ревизора у јавном 
сектору.
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама (члан 103 став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

XVI Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-

бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 
Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

XVII Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређено 
време.
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и 
да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за заснивање 
радног односа.

XVIII Датум и место провере компе-
тенција учесника конкурса у изборном 
поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 4. марта 
2022. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени na бројеве телефона или 
е-маил на које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција за сва радна 
места ће се обавити у просторијама Службе 
за управљање кадровима, у Палати Србија, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 
(источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом за сва рад-
на местa ће се обавити у просторијама Минис-
тарства за бригу о селу у Палати ‘’Србија’’ 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
2. (источно крило).
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима / 
уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу 
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жени 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 бригу о селу.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mbs.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa за бригу о селу, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашених радних 
места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ
36310 Сјеница

Записничар у звању референта

Опис послова: сходно годишњем распореду 
послова, обавља све дактилографске послове 
у предметима који су додељени у рад судији, 
код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату, врши препис тек-
стова и рукописа, стара се о чувању и прено-
су података, материјала и исправности боро-
техничке опреме и рационалномкоришћењу 
канцеларијског и другог потрошног материја-
ла и ради друге послове по налогу председни-
ка суда у складу са Законом и Судским послов-
ником. 

Услови: III или IV степен стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање 2 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, положен 
испит за дактилографа I А или I Б класе и 
потребне копетенције за рад на овом радном 
месту.

Општи услови за заснивање радног 
односа: да је кандидат пунолетан, државља-
нин РС, да поседује потребну стручну спре-
му, да му раније није престајао радни однос 
у државном органу, због теже повреде радне 
дужности и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци. 

Положен стручни испит, није услов за засни-
вање радног односа, али је изабрани канди-
дат дужан да исти положи у року од 6 месеци 
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од дана заснивања радног односа. За слу-
чај да буде изабран кандидат који први пут 
заснива радни однос у државном органу, оба-
везан је пробни рад који траје 6 месеци. 

Изборни поступак, се спроводи у више фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне копетен-
ције и фаза у којој се с проводи интервју са 
комисијом. 

1. Опште функционалне копетенције 
односе се на организацију и рад држав-
них органа РС, дигиталну писменост и 
пословну комуникацију:
- компетенција организација и рад државних 
органа РС се проверава путем теста са уна-
пред припремљеним питањима, који канди-
дати решавају обележавањем једног од више 
понуђених одговора; 
- компетенција дигитална писменост се про-
верава практичним радом на рачунару, датог 
задатка; 
- компетенција, пословна комуникација се 
проверава писменом симулацијом - израдом 
узорка рада, који је типичан за обављање 
послова на радном месту које се попуњава. 

2. Посебне функционалне компетенције 
се односе на прописане услове за рад на 
радно место, а мерила за оцену су: струч-
на заснованост, аналитичност, познавање 
поступка и технике рада на радном месту, 
прецизност и тачног у навођењу података 
и решавању проблема, прикладан речник и 
стил писања односно изражавања, у погле-
ду питања која дефинише комисија за спро-
вођење конкурса.

Посебне функционалне компетенције, ће се 
проверити на основу усменог разговора са 
кандидатом а по потреби и на основу писаног 
теста. Посебне функционалне компетенције 
код радног места записничара, ће се првен-
ствено проверити кроз познавање основних 
правила функционисања, судских поступа-
ка, познавање страначких улога, учесника у 
поступку и др. Рок за подношење пријава на 
конкурс, је 8 дана, почев од наредног дана, 
од дана објављивања Јавног конкурса у пери-
одичном издању Националне службе за запо-
шљавање - публикација „Послови“. Оглас ће 
се објавити и на интернет презентацији и 
огласној табли, Основног суда у Сјеници, на 
порталу е-управе. 

Лице задужено о давању обавешења о Јав-
ном конкурсу, је Нишавић Александар, држав-
ни службеник у Основном суду у Сјеници, тел. 
020/5741-223.

Пријава на конкурс се врши на обрасцу прија-
ве, који је доступан на интернет презента-
цији Основног суда у Сјеници (www.sj.os.sud.
rs) који кандидати могу преузети у суду или 
на одговарајућем сајту као прилог Уредбе о 
интерном јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Сл. гл. 
РС“ бр. 2/2019 и 67/2021).

Докази који се прилажу уз пријаву: уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затвора најмање 6 месеци, доказ о 
стеченом радном искуству. Кандидати који 

имају остварени радни стаж у неком другом 
државном органу, приложиће и доказ да им 
није у том органу престајао радни однос због 
теже повреде дужности из радног односа. 
Уколико кандидат поседује доказ о сертифи-
кату за рад на рачунару и исти приложи биже 
ослобођен обавезе полагања теста, радом на 
рачунару. 

Уколико се кандидат изјасни у поднетој прија-
ви да пристаје да суд прибави доказе за које 
постоји службена евиденција, у том случају 
суд ће по службеној дужности прибавити, 
доказе и то: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом стручном испиту и уверење да кан-
дидат није осуђиван и да с епротив њега не 
води кривични поступак.

Трговина и услуге

REZON MEDIA GRUP DOO
11000 Београд, Лозничка 2

Оператер у кол центру
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; 
пожељно искуство у пружању услуга странка-
ма, продаји у контакт центру или на сличном 
радном месту; знање рада на рачунару (иску-
ство употребе у радном окружењу. Непотпуне 
пријаве, пријаве кандидата који не испуња-
вају услове конкурса, као и пријаве послае 
након наведеног рока неће се узети у разма-
трање. Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор.

“C&LC - GROUP” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/105-22-09

Возач аутобуса
10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно иску-
ство 2 године, возачка дозвола Д категорије.

Чувар објеката и аутобуса 
паркираних у гаражи

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Перач аутобуса - спољно  
одржавање аутобуса

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

„ЕЛВОД“ КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: knjigovodstvo@elvod.net

Рачуноводствени референт / 
књиговодствени референт / 

књиговођа аналитичар
на одређено време  

од 3 месеца

Опис посла: књиговодствено, рачуноводстве-
ни и финансијски послови, пријем, обрада, 
праћење фин. докумената, књижење, обрачун 
свих обавеза.

УСЛОВИ: од IV до VII нивоа квалификације; 
обавезно радно искуство минимум 3 године; 
стручни испит / лиценца из области рачуно-
водства; основно познавање рада на рачуна-
ру; познавање рачуноводствених програма и 
материјално књиговодство, рад са електрон-
ским документима; возачка дозвола Б кате-
горије; енглески језик - почетни ниво. Прија-
ве слати на имејл: knjigovodstvo@elvod.net, 
најкасније до 27.02.2022. године.

ГОРДАНА БОЖИЋ ПР
СТУДИО ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ И 

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„ГОГА ПАНЧЕВО“

26000 Панчево 
Карађорђева 22

тел. 065/4450-415
e-mail: info@salonlepotegoga.rs

Козметичар
на пословима депилације, педикира, 

маникира, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спре-
ме без обзира на на занимање; радно иску-
ство до 6 месеци. Рад у сменама. Пробни рад. 
Трајање конкурса до 02.04.2022.године. Кон-
такт са послодавцем: директно упућивање 
кандидата према договореним терминима за 
разговор, радним данима од 8 до 17 часова, 
суботом од 8 до 16 часова.Слање пријаве за 
посао имејлом. Јављање кандидата на контакт 
телефон, 065/4450-415. Достављање радне 
биографије на увид. Лице за контакт: Марија-
на Мађаров.

“АЛЕКОР” ДОО
26300 Вршац 

Војнички трг 23/16

WEB програмер
2 извршиоца

Опис посла: веб дизајнирање; веб програми-
рање.

УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификације 
без обзира на врсту квалификације; енглески 
језик: читање - средњи (Б1), писање - средњи 
(Б1), говор - средњи (Б1) - обавезно; минимум 
4 месеца искуства у веб дизајну; онлајн рад; 
рад на рачунару - Photoshop (нижи) - обавез-
но; Ads (SEA / Search Engine Advertising), SEO, 
Social Ads, Google Search Console; одржавање 
Facebooк / Инстаграм Accounts у пословне свр-
хе; Display - Advertising, Affiliate – Маркетинг; 
познавање технологије израде и одржавања 
сајтова (HTML, CSS, CMS); основно знање 
Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Illustrator); познавање једне од ових аплика-
ција би било од предности: Screaming Frog, 
Testomato. Sistrix order, SEMrush; основно 
знање Print - und Screenlayouts. Заинтересова-
ни кандидати се могу јавити на горе наведену 
адресу, од 09-20 часова, на контакт телефон: 
064/1385-134 или послати радну биогра-
фију на имејл: alekor.vrsac@gmail.com Рок за 
пријављивање је 15 дана од објављивања 
огласа у публикацији “Послови”.

„VIZIJA CO” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 145
тел. 060/0251-716

Продавац у малопродаји

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

СЗПР “ФРЕСКО”
11070 Нови Београд

Др Ивана Рибара 115а
тел. 069/2244-084

Продавац у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

СТР “ФРЕСКО II”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 80г
тел. 069/2244-084

Продавац у малопродаји

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

“ЗЕЛЕНИ ХИТ” ДОО
11070 Нови Београд 
Тошин бунар 188а

Возач - достављач робе

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно 
искуство 6 месеци.

Физички радник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

HONEY TASTE DOO
12374 Жабари 

Кнеза Милоша 23
тел. 069/4463-990

Продавац меда на пијаци
место рада је у Београду

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме без 
обзира на занимање. Заинтересовани канди-
дати да пошаљу ЦВ на e-mail: eldingfa@gmail.
com или да се јаве на наведени број телефо-
на. Рок за пријављивање 30 дана.

МОДНА КУЋА „БАЛАШЕВИЋ”
БЕОГРАД

11090 Београд 
Пере Велимировића 13

тел. 011/2662-121

Шивач женске конфекције
на одређено време 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III и IV степен стручне спре-
ме. Јављање кандидата на контакт телефон 
011/2662-121.

БЕО-КОМ-ДМ
11090 Београд 

Патријарха Димитрија 100
тел. 011/7705-147, 061/2030-030

Фригомеханичар расхладних и 
термичких уређаја

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, у наведе-
ном занимању; возачка дозвола Б категорије. 

Водоинсталатер
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије.

Помоћни радник
у постављању водовода, канализације, 
грејања и климатизације, на одређено 

време 6 месеци

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме; 
пожељна возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад ван просторија 
послодавца. Пробни рад 1 месец. Јављање 
кандидата на контакт телефон 061/2030-030 
и 011/7705-147.

ДОНАТ ГРАФ ДОО
Гроцка, Вучка Милићевића 29

тел. 064/2792-449
e-mail: donatgrad@live.com

Помоћни радник у штампарији
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство.

MS “BEAUTY CENTAR”
11070 Нови Београд 

Нехруова 85
тел. 069/2220-512

Козметичар

Педикир - маникир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 6 месеци. 
Пријаве слати на e-mail: vrtickamicakidrugari@
gmail.com у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ФОНДАЦИЈА 
“БРАЋА КАРИЋ”

11000 Београд 
Генерала Штурма 1

тел. 063/310-606

ПР менаџер
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 5 
година радног искуства на наведеној пози-
цији.

ИТ подршка - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: електротехнички факултет; 5 година 
радног искуства у наведеној области.

ОСТАЛО: познавање енглеског језика - 
напредни ниво; да кандидат није кривично 
гоњен и да се против њега не води кривични 
поступак. Пријаве слати електронским путем 
на email office@karicfoundation.com, или нам 
се јавите на контакт телефон 063/310-606 
сваког радног дана од 10-14 часова. Само 
кандидати који уђу у ужи избор ће бити кон-
тактирани.

SUZTR “SIMPSONSS”
11000 Београд 

Војводе Степе 111

Продавац

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме без обзи-
ра на занимање; без обзира на радно иску-
ство. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон 064/278-7646; прија-
ве могу послати на e-mail: gordanamarkovic@
gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

ДОО “БОРТРАВЕЛ” БОР
19210 Бор 

Зелени булевар 27
тел. 030/444-760, 062/8030-395

Диспечер у служби саобраћаја
на одређено време

УСЛОВИ: врста квалификација: стручна, 
струковна, академска; возачка дозвола Б 
категорије. Рад у сменама, ноћни рад.

Возач аутобуса
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Д категорије. Рад у 
сменама, ноћни рад.

Пословођа
у Служби одржавања,  

на одређено време

УСЛОВИ: обавезно искуство на одржавању 
моторних возила; образовни профил: машин-
ски техничар, инжењер машинства, дипломи-
рани инжењер; возачка дозвола Б категорија. 

ОСТАЛО: обезбеђен превоз и исхрана. Рок ра 
пријављивање на оглас: 31.03.2022. године. 
Контакт телефони: 030/444-760 и 062/8030-
395, имејл за достављање радних биографија: 
office@bortravel.net

www.nsz.gov.rs
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„САРАТЕX“ 
ПР ЈЕЛИЦА САРИЋ

Ариље
e-mail: komercijala04@gmail.com

тел. 060/3770-910

Комерцијалиста за стаклене чаше  
и кондоторе

за рад у Крагујевцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII ССС, без обзира на 
занимање; пожељно радно искуство, али није 
неопходно; возачка дозвола Б категорије; 
знање рада на рачунару; комуникативност. 
Начин конкурисања: Пријаве слати на маил: 
komercijala04@gmail.com или позвати на теле-
фон: 060/3770-910, најкасније до 01.03.2022. 
године.

ЕЛЕКТРОРАД ДОО
18240 Гаџин Хан 

Милоша Обилића бб.

Саветник за заштиту биља  
у пољопривредној апотеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер 
заштите биља; пожељно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: elektroradplus@gmail.com или се 
јављају на контакт телефон: 069/3455-436.

ТР “ИНЕС”
18000 Ниш, Ђука Динић бб.

Продавац у киоску
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стру-
чне спреме; пожељно радно искуство. Заин-
тресовани кандидати јављају се на контакт 
телефон: 064/1409-350.

“ХИЛЗНА РЕМОНТ”
18000 Ниш, Чамурлија 23

Помоћни радник у машинској 
радионици

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтере-
совани кандидати се јављају на контакт теле-
фон: 063/455-233.

АЛЕКСАНДАР АНТОНИЈЕВИЋ
ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА  

“ГИГИ- АСД”

Аранжер цвећар
на одређено време

Цвећарска радња у Ковину запошљава једног 
цвећара на пословима продавца и аранжера 
цветних аранжмана намењених за свечане 
прилике.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
кандидати која имају одговарајуће обра-
зовање цвећара, или лица која имају рад-
но искуство на тим пословима, или знају да 
негују цвеће а поседују креативне вештине за 
украшавање и уређење простора. Рад у сме-
нама, пробни рад 1 месец. Детаљније инфор-
мације на телефон 063/505-353, контакт 
особа је Александар Антонијевић. Заинтере-
совани кандидати достављају своју пријаву, 

ЦВ и представљање у форми вибер поруке на 
наведени број телефона. Конкурс отворен до 
15.02.2021.

“ДОБЕРГАРД” ДОО
11000 Београд, Школски трг 5

тел. 060/2522-793

Службеник обезбеђења
на одређено време од 6 месеци,  

за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког 
усмерења, без обзира на радно искуство; 
поседовање лиценце физичко-техничког 
обезбеђења без или са оружјем. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на контакт телефон. 
Оглас остаје отворен до 18.02.2022. године.

AKS EXPRESS KURIR
ДОО ШАБАЦ

Мајур
Шабац, Обилазни пут бб.

тел. 069/8719-907

Возач - курир
на одређено време,  

са местом рада у Ужицу
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, поседовање возачке доз-
воле Б категорије, да лица нису осуђивана и 
да се против њих не води кривични поступак. 
Јављање кандидата на телефон: 069/8719-
907, контакт особа: Иван Јанковић. Оглас је 
отворен до 27.02.2022. године.

Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд 
Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-645

Сервирка
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у Одељењу опште медицине, 

Служба опште медицине са медицином 
рада и кућним лечењем

УСЛОВИ: 1) Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава и 
услове у погледу стручне спреме / образо-
вања: завршено високо образовање на инте-
грасим академским студијама, по пропису 
који прописује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године; или на основним студија у 
трајању од најмање 5 година, по пропису које 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 

године. 2) Додатна знања (испити) радио 
искуство: стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 3) Посебни услови: рад у сменама.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу хемодијализе,  

Служба интерне медицине са 
хемодијализом, ОЈ Болница

УСЛОВИ: 1) Поред општнх услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава и 
услове у погледу стручне спреме/образовања: 
завршено средње образовање, средња меди-
цинска школа одговарајућег смера (општег 
смера). 2) Додатна знања (испити) радно 
искуство: стручни испит, лиценца издата од 
Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању. 3) Посебни 
услови: 1) рад у сменама.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву на оглас са кратком биографијом, 
адресом и контак телефоном; подносе и дока-
зе о испуњености услова: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад; доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда); уверење да нису осуђива-
ни за кривична дела која их чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске станице). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне докумена-
тације. Пријавом на оглас пријављени канди-
дат даје сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подацима рукује и податке обрађује Одљење 
за правне, кадровске и опште послове Здрав-
ственог центра Кладово. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који 
лспњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних инфор-
мација, које су од важности за доношење 
одлуке о пријему. Коначну одлуку о избору 
кандидата доноси в. д. директор. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Опис послова: утврђен Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
и радних места Здравственог центра Кладово.

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 медицин-
ску 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 
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пацијената. Ради на збрињавању хитних 
стања. Спроводи кућно лечење и упућује 
пацијенте на стационарно лечење. Обавља 
саветодавни рад. Ради на здравственом васпи-
тању и подизању здравствене културе пације-
ната. 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 навес-
ти за које радно место се пријављујете тре-
ба доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из МК рођених (не 
старије од шест месеци) или оверена фотоко-
пија. Кандидати који су радили у струци дуж-
ни су да доставе и оверену фотокопију лицен-
це. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. 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 адре-
су: Дом здравља Жабари, 12374 Жабари, Ули-
ца кнеза Милоша бб.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЛАДОВО

19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

e-mail: zckld@kladovonet.com

Виши радиолошки техничар  
у радиотерапији

за рад у Одељењу радиотерапије, 
Служба онкологије са палијативним 

збрињавањем

УСЛОВИ: 1) Поред општнх услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава и 
услове у погледу стручне спреме / образо-
вања: завршено више или високо образовање 
на интегрисаним академским студијама по 
пропису који прописује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 5 година 
по пропису које је уређивао образовање до 
10.09.2005. године. 2) Додатна знања (испи-
ти) радно искуство: стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 3) Посебни услови: 1) рад 
у зони јонизујућег зрачења. Заинтересовани 
кандидати уз захтев о испуњености услова 
подносе пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, адресом и контак телефоном: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це за рад; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда); уве-
рење да нису осуђивани за кривична дела 
која их чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење из полицијске управе 
или полицијске станице). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-

са у публикацији „Послови“. Одлука о избору 
кандидата биће донете у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом 
на оглас пријављени кандидат даје сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима руку-
је и податке обрађује Одељење за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог 
центра Кладово. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Кандидати који испњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација, које су 
од важности за доношење одлуке о пријему. 
Коначну одлуку о избору кандидата доно-
си в. д. директор. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горе наведену адресу, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ____“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Опис 
послова: утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова и радних мета 
Здравственог центра Кладово.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад 

Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви  
Службе за прикупљање крви,  

тестирање, производњу продуката  
од крви и дијагностичких средстава,  

на одређено време

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: 
средња стручна спрема, стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства 
у том звању.

Опис послова: врши припрему радног прос-
тора, прибора и материјала потребног за 
рад у Заводу и на терену, води рачуна о 
исправности опреме и апарата за рад (днев-
но, недељно, месечно одржавање), а према 
упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изради 
периодичних извештаја, учествује у изради 
документације ИМС-а, примени исте и пред-
лаже промене уколико постоји потреба за 
изменом процеса рада, води рачуна о правил-
ном руковању медицинским отпадом и зашти-
ти и очувању животне средине, врши пријем 
добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и 
унос података у информациони систем у заво-
ду и на терену, помаже ДДК у попуњавању 
упитника у Заводу и на терену, врши тест кон-
троле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, 
одређује АБО крвногрупну припадност ДДК 
оријентационом методом на плочици у Заво-
ду и на терену, врши венепункцију даваоца 
крви, узима узорке крви за имуносеролошка 
тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК 
за време и непосредно након давања крви у 
Заводу и на терену, учествује у збрињавању 
нежељених реакција код ДДК у Заводу и на 
терену, доставља узорке узете крви од ДДК 
лабораторији за тестирање уз спроводну 
листу, доставља узете јединице крви лабо-
раторији за производњу продуката од крви, 
уз спроводну листу, обавља и друге посло-
ве из делокруга рада техничара ИВ степена 
трансфузијског смера сходно потребама Заво-
да, за свој рад одговара главном техничару 
Одељења, главном техничару Службе, шефу 
Одељења, начелнику Службе, главном техни-
чару завода и директору Завода.

ОСТАЛО: потребна документација: пријава 
на оглас, фотокопија дипломе / уверења о 
завршеној медицинској школи лабораторијс-
ког или општег смера, фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопија 
лиценце, фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопија личне карте, кратка 
биографија (ЦВ), доказ о радном искуству у 
виду уверења / потврде послодавца, фотоко-
пије радне књижице и друго. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
јавног огласа у огласним новинама “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас 
ће бити објављен и на wеб сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и wеб сајту 
Завода за трансфузију крви Војводине. Прија-
ве се подносе путем поште на горе наведену 
адресу, са назнаком “За оглас” или достави-
ти непосредно управи Завода за трансфузију 
крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд 
Пожешка 82

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности / 

специјалиста офталмологије

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника. Додатна знања 
/ испити / радно искуство, стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Заинтересовани 
кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дозволе 
за рад - лиценце издате од надлежне коморе; 
извод из матичне књиге рођених / венчаних; 
уверење о држављанству; фотокопију личне 
карте.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности / 

специјалиста психијатар

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
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до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана меди-
цине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника. 
Додатна знања / испити / радно искуство, 
стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
заинтересовани кандидат за пријаву подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној специјализацији; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе; извод из мати-
чне књиге рођених / венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста / 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана меди-
цине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здрав-
ствених радника и здравствених сарадника. 
Додатна знања / испити / радно искуство, 
стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Заинтересовани кандидат за пријаву подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној специјализацији; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе; извод из мати-
чне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве се подносе на адресу Дома здравља 
„Др Симо Милошевић”, 11030 Београд, 
Пожешка 82, или на писарниици ДЗ, III спрат. 
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. У случају већег броја пријављених 
кандидата, може бити обављен разговор са 
кандидатима из ужег избора, ради добијање 
додатних информација које могу бити битне 
за доношење одлуке о пријему. Евентуални 
позив на разговор биће упућен посредством 
достављених контакт података. Изабрани кан-
дидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана 
када је обавештен о избору, достави ориги-
нална документа или оверене копије, ради 
заснивања радног односа. Обавештење о 
избору кандидата на расписани конкурс, биће 
објављено на сајту Дома здравља ”Др Симо 
Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине изабрани лекар  
за школску децу

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене за време 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
студијама медицине у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.
на интегрисаним академским студијама меди-
цине, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медици-
не. Опис послова: утврђен Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места. Потребна документа: прија-
ва на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејл адресом; оверена 
фотокопија дипломе о високом образовању; 
оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); оверена фотокопија 
лиценце за рад издатог од надлежне коморе 
или решења о упису у надлежну комору или 
потврда надлежне коморе. фотокопија лич-
не карте или очитана чипована лична карта. 
Оригинали или оверене фотокопије не смеју 
бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас 
кандидати дају своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности. Пријаве у затвореној ковер-
ти слати поштом или доставити лично на 
горе наведену адресу, са назнаком ”Пријава 
на конкурс за заснивања радног односа на 
одређено време за радно место доктор меди-
цине изабрани лекар за школску децу”. На 
полеђини коверте обавезно написати име и 
презиме кандидата. Све додатне информа-
ције се могу добити на телефон 034/853-349. 
Пријаве на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Јавни 
оглас ће бити објављен и на огласној табли 
и сајту ДЗ Лапово, као и на сајту Министар-
ства здравља. Избор кандидата ће изврши-
ти директор ДЗ. Одлука о избору кандидата 
ће бити објављена на интернет страници ДЗ 
Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси” од 
када тече рок за правно поступање по истој. 
Кандидати неће бити лично обавештавани, а 
послата документа неће бити враћана. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

тел. 015/581-311, 581-656
e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби опште медицине са хитном 

медицинском помоћи и поливалентном 
патронажом, на одређено време, ради 

замене, до повратка запослене која 
се налази на породиљском одсуству, 
односно одсуству ради неге детета,  

а најдуже до 07.11.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља „Крупањ” са стацио-
наром (број 243/18, 688/18 и 250/19): стручна 
спрема / образовање: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: положен 
стручни испит; лиценца; најмање 6 месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Кандидати, уз пријаву на оглас, подносе сле-
дећа документа: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. ори-
гинал или оверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежне коморе / оверена фотокопија 
решења о упису у именик коморе; доказ о 
радном искуству у звању доктор медицине; 
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 
наведено радно место уврђени су Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља „Крупањ” са стационаром 
(број 243/18, 688/18 и 250/19) и кандидатима 
су доступни на увид у просторијама Правне 
службе ДЗ „Крупањ” са стационаром радним 
данима од 12-13 часова. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији ”Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и 
на на веб сајту Министарства здравља www.
zdravlje.gov.rs, као и на веб страници www.
dzkrupanj.rs и огласној табли ДЗ Крупањ са 
стационаром. Пријаве се подносе лично у 
просторијма Правне службе ДЗ Крупањ са 
стационаром, или поштом, на адресу Дом 
здравља Крупањ са стационаром, 15314 Кру-
пањ, Владе Зечевића 61, са назнаком “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Документа-
ција 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, аутоном-
на покрајина и јединица локалне самоуправе 
(“Сл. гласник РС”, 96/2019), одлуку о избору 
кандидата, који су се пријавили за наведена 
радна места, доноси директор Дома здравља 
„Крупањ” са стационаром. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора о 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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раду дужан је да достави лекарско уверење 
о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима и уверење надлежног суда да 
се против њега не води кривични поступак. 
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, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања, итд.), о чему се сачиња-
ва записник. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Податке прикупља и податке обрађује прав-
на служба Дз „Крупањ” са стационаром. Кан-
дидати ће бити обавештени о избору најкас-
није у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Одлука о избору кан-
дидата ће бити објављена на веб страници 
ДЗ Крупањ са стационаром www.dzkrupanj.rs. 
Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације на 
контакт телефон 015/7581-588 или лично у 
просторијама Правне службе ДЗ „Крупањ” са 
стационаром.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због замене раднице 

на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене зашти-
те (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и кон-
такт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис или фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 

„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-
211.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 
одраслих, на одређено време, до 

повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената 
без упута, обављање прегледа пацијената уз 
коришћење лабораторијских анализа и пре-
гледа, одређује потребну терапију, упући-
вање болесника на лечење у специјализоване 
здравствене установе на здравствену комисију 
(инвалидско - пензиону, за бање, ревизиону, 
конзилијум, комисију вештака и др.) на основу 
нађеног стања при прегледу, а у зависности 
од врсте и тежине обољења, на основу прет-
ходно извршених анализа и потребних пре-
гледа давање стручног мишљења (лекарско 
уверење) о радној способности, физичком и 
психичком стању, врсти и тежини повреда 
и сл. вршење мање хируршке интервенције 
и инцизије у превијалишту, контролисање 
стручног рада медицинских техничара у пре-
вијалишту, на медицинској документацији 
и друго, рад на здравственом васпитању и 
подизању здравствене заштите грађана, рад 
на свом стручном усавршавању, рад у исту-
реним амбулантама по распореду, обављање 
и лакарских прегледа у стану оболелог када 
то ситуација захтева, обавезан повремени рад 
на терену, у вези спровођења акција и мера 
здравствене заштите и здравственог васпи-
тања, у истуреним амбулантама и здравстве-
ним станицама према распореду и потреби 
службе, одговорност је за стручни рад, радну 
дисциплину и материјалну потрошњу и утро-
шак средствима ризика.

УСЛОВИ: поред законом прописаних усло-
ва, обавезни су следећи услови: завршен 
медицински факултет VII/1 степен, положен 
стручни испит, лиценца / чланство у Лекар-
ској комори Србије, обавезна документација. 
Уз пријаву на оглас, потребно је доставити и: 
кратку биографију са бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); оверену фотокопију лиценце / 
решења о упису у комору; фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома или уверење издати на девојачко 
презиме). Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведена документа у захтева-
ном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Кандидати могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Пријава на оглас представља приста-
нак на обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Кандидати-
ма који не буду изабрани не враћа се подне-
та документација. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се подносе лично или 

путем поште на адресу: Дом здравља Мало 
Црниће Стишка б.б., поштански фах 70, 12311 
Мало Црниће, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
8 извршилаца

Опис послова: Превенира, дијагностикује 
и лечи болести, повреде и друге физичке 
и менталне поремећаје коришћењем одго-
варајућих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску докумен-
тацију, односно обавља послове у оквиру 
своје стручне спреме под надзором доктора 
медицине, специјалисте или субспецијалисте; 
спроводи здравствену заштиту становништва; 
- учествује у унапређењу квалитета здравс-
твене заштите; обавља консултације са дру-
гим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите; утврђује 
време и узрок смрти.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом и: 1. завршено високо образовање 
(медицински факултет) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. положен стручни 
испит. Уз пријаву треба доставити и: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
високом образовању - медицинси факултет; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК рођених - ори-
гинал. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

Медицинска сестра - медицински 
техничар

6 извршилаца

Опис послова: Планира и пружа услуге здрав-
ствене неге и подршке пацијентима, у складу 
са праксом и стандардима савремене здравс-
твене неге, о чему води прописану медицин-
ску документацију; обавља медицинске мере 
код болесника у поступку неге, терапије, 
дијагностике и рехабилитације; примењује 
прописану терапију и контролише узимање 
лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенијама; учествује у прије-
му болесника, визити, посматра пацијента и 
обавештава лекара о стању пацијента; прати 
опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припре-
ма простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спре-
чавање интрахоспиталних инфекција; учест-
вује у набавци потребног материјала; одла-
же и уклања медицинских отпадна прописани 
начин; обавља послове из области јавног 
здравља (здравствено васпитање, врши вак-
цинацију према епидемиолошким индикација-
ма, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лаборато-
ријски материјал); спроводи активности на 
популарисању давалаштва крви и компонена-
та крви; врши прикупљање крви, компонената 
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класичним и аферентним процедурама, тести-
рање крви, прераду, чување и дистрибуцију 
крви; припрема лекове из крви фракциони-
сањем плазме; у зависности од сложености 
и специфичности радног места, сложености 
и специфичности послова, сложености проце-
дура, нивоа ризика, контакта са пацијентом 
и услова рада, препознају се горе наведена 
радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, завршену средњу медицинску 
школу, општи смер (IV степен) и положен 
стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи (IV степен) 
- општи смер; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из МК 
рођених - оригинал. Кандидати који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце.

Виша гинеколошко-акушерска 
сестра

Опис послова: Планира и пружа услуге проце-
са здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савреме-
не здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља сложене 
медицинске мере код болесника у поступку 
неге, терапије, дијагностике и рехабилита-
ције; примењује прописану терапију и кон-
тролише узимање лекова врши припрему 
болесника и асистира лекару при интервен-
цијама које захтевају већу стручност и вешти-
ну; учествује у пријему болесника, визити, 
посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и 
друге показатеље; припрема простор, меди-
цинску опрему, инструменте и материјал за 
рад; спроводи мере за спречавање интра-
хоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; надгледа спровођење 
процеса здравствене неге, учествује у ева-
луирању процеса и на основу тога разматра 
наредне кораке у спровођењу истог; одлаже 
и уклања медицинских отпад на прописани 
начин; прикупља, контролише и врши унос 
здравствено - статистичких извештаја; прати 
и врши унос показатеља квалитета здравстве-
не заштите; учествује у спровођењу програма 
здравственог васпитања у школи, здравстве-
ној установи, заједници; израђује очигледна 
средства за здравствено - васпитни рад; при-
ма, евидентира и дистрибуира промотивни 
материјал; учествује у раду саветовалишта за 
одвикавање од пушења - по потреби учест-
вује у планирању индивидуалне исхране за 
поједине кориснике саветовалишта; спроводи 
активности на популарисању давалштва крви 
и компонената крви; асистира доктору сто-
матологије током спровођења стоматолошке 
здравствене заштите; асистира при денталним 
и интраоралним снимањима; асистира при 
орално хируршким интервенцијама; планира, 
организује и надзире рад стоматолошких сес-
тара / техничара; учествује у унапређењу ква-
литета стоматолошке здравствене заштите; у 
зависности од сложености и специфичности 
радног места, сложености и специфичности 
послова, сложености процедура, нивоа ризи-
ка, контакта са пацијентом и услова рада пре-
познају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом и: 1. завршено високо образо-

вање на струковим студијама првог степена 
(основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Уз пријаву тре-
ба доставити и: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о завршеним струковним студијама- 
виша / струковна гинеколошко-акушерска 
сестра; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из МК рођених 
- оригинал. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце.

Виши физиотерапеут

Опис послова: Спроводи самостално терапеут-
ске процедуре из области физикалне медици-
не и рехабилитације (хидротерапија, електро-
терапија, кинезитерапија, парафинотерапија, 
киротерапија), на основу налога датог од 
стране лекара специјалисте за област физи-
калне медицине и рехабилитације и о томе 
води прописану медицинску документацију; 
надзире и контролише рад физиотерапеута; 
надзире рад помоћног особља у вези хигије-
не просторија за физикалну терапију, опреме, 
медицинске одеће и сл.; спроводи контину-
ирани надзор процеса статистичког извешта-
вања; уводи у посао новопримљене раднике 
и контролише обуку приправника; учи и моти-
више пацијента да се правилно служи пома-
галима; прати пацијентово стање и напредак; 
прилагођава програм физиотерапије у складу 
са напретком пацијентовог стања; подстиче и 
подучава пацијента за самостално извођење 
вежби.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом и: 1. завршено високо образо-
вање на струковим студијама првог степена 
(основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Уз пријаву тре-
ба доставити и: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о завршеним струковним студијама- 
виши / струковни физиотерапеут; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

Пружа техничку подршку у припреми поје-
диначних аката и прикупља и припрема доку-
ментацију приликом израде аката, уговора 
и др.; прикупља податке за израду одгова-
рајућих докумената, извештаја и анализа; 
врши обједињавање података и техничку 
обраду извештаја и анализа; издаје одгова-
рајуће потврде и уверења; води и ажурира 
персонална досијеа запослених и ангажова-
них лица и води евиденције и врши пријаву 
/ одјаву запослених код надлежних органа; 
обавља административне послове из области 
имовинско - правних послова; врши канце-
ларијске послове непосредно на шалтеру; 
обавља административне послове у вези са 
кретањем предмета; води општи деловодник, 
пописе аката и заводи, разводи, архивира и 

задужује акта; врши распоређивање, отпре-
му и доставу документације и поште; пружа 
подршку припреми и одржавању састанака; 
припрема и умножава материјал за рад; води 
евиденцију опреме и осталих средстава и ста-
ра се о набавци, чувању и подели потрошног 
канцеларијског материјала; води прописа-
не евиденције и ажурира податке у одгова-
рајућим базама.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, завршену средњу школу (IV степен) 
и знање на рачунару. Уз пријаву треба доста-
вити и: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи (IV степен); извод 
из МК рођених - оригинал.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Одсек плана, анализе и фактуре, Служба 
за економско-финансијске послове

2 извршиоца

Опис послова: Врши пријем, контролу и гру-
писање улазне и излазне документације и 
даје налог за финансијско задуживање; врши 
усаглашавање са главном књигом свих конта 
за обрачун зарада, накнада зарада и друга 
примања; води прописане електронске еви-
денције и обавља електронска плаћања; кон-
тролише евидентирање пословних промена у 
пословним књигама и евиденцијама; прати и 
усаглашава стање књига основних средста-
ва и главне књиге; прати измиривање оба-
веза по основу пореза на добит; учествује у 
изради обрачуна пореза на додату вредност; 
израђује месечне извештаје о документацији 
и одговоран је за њихову тачност; ажури-
ра податке у одговарајућим базама; пружа 
подршку у изради периодичног и годишњег 
обрачуна; врши рачунску и логичку контро-
ли месечних извештаја, обрађује податке 
и израђује статистичке табеле; обрачунава 
лична примања запослених по свим основа-
ма у складу са законом и подзаконским акти-
ма; обрачунава порезе и доприносе на лич-
на примања у складу са важећим законима и 
усмерава обрачунате износе у корист рачуна. 
непосредно одговара за тачност ових обра-
чуна; води аналитичку евиденцију обрачуна 
личних примања и обустава из личних при-
мања запослених по свим основама и одго-
вара за тачност, уредност и ажурност исте; 
води аналитичку евиденцију бруто и нето 
примања запослених по службама и усаг-
лашава исту са главном књигом; саставља 
прегледе обустава по кредитима и судским 
забранама за запослене за које је обустава 
извршена и исте доставља надлежним орга-
нима и даваоцима кредита; по захтеву запос-
лених издаје потребне податке о примањима 
и обуставама и одговара за тачност истих; 
саставља прегледе о примањима запослених 
и часовима рада по квалификационој струк-
тури и службама и одговара за тачност истих; 
попуњава податке о личним примањима 
запослених и захтевима за коришћење потро-
шачких кредита и одговара за тачност истих; 
саставља годишње извештаје о примањима 
запослених и оствареним часовима рада као 
и о другим подацима и доставља их надлеж-
ним органима и пензијско инвалидским оси-
гурањима; саставља месечне рекапитулације 
рада по службама и доставља их књиговод-
ству и надлежним органима; одлаже и брине 
о трајном чувању истих листа, картона лич-
них примања, обустава по кредитима и другој 
документацији.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, завршену средњу економску школу 
(IV степен) и знање на рачунару. Уз пријаву 
треба доставити и: 1. кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
економској школи (IV степен); 3. извод из МК 
рођених - оригинал.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Пожаревац, 12000 Пожа-
ревац, Братства јединства 135.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“  

- ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење).

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицинска 
средства, спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља у смислу пре-
венције у оквиру прописаног скрининга, ране 
дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите, у поступку 
остваривања здравствене заштите изабра-
ни лекар упућује пацијента на секундарни и 
терцијарни ниво, на основу мишљења докто-
ра медицине специјалисте одговарајуће гра-
не медицине упућује пацијента на терцијарни 
ниво, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа, даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску и 
инвалидску комисију, ради у комисијама и на 
посебним програмима, издаје стручно миш-
љење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева 

болести и повреда, у стручном раду је само-
сталан и одговоран за координаторни рад у 
својој јединици, прати и предлаже измене 
у процедуралном раду у оквиру акредита-
цијских стандарда, обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу ДЗ“Др Милутин Ивковић”, 
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Оба-
везно назначити за које радно место се конку-
рише. Резултати огласа ће бити објављени на 
сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И 
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ  

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

тел. 011/2658-355

Специјалиста офталмологије

Клинички лекар

УСЛОВИ: високо образовање из области меди-
цине на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит пред коми-
сијом Министарства здравља РС; положен 
специјалистички испит за звање специјалисте 
офталмологије за радно место специјалисте 
офталмологије; радно искуство - 3 године у 
звању специјалиста офталмологије за радно 
место специјалисте офталмологије и радно 
искуство 6 месеци у звању доктор медицине 
за радно место клинички лекар; да кандидат 
није осуђиван; да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није подигнута 
оптужница нити покренута истрага; да посе-
дује здравствену способност за обављање 
наведених послова. За клиничког лекара 
предност имају кандидати који су на специја-
лизацији из неурологије. Кандидати су дужни 
да приложе: кратку биографију (Curriculum 
Vitae) са адресом, контакт телефоном и e-mail 
адресом и следећу документацију у неове-
реним фотокопијама: диплому (уверење) 
о стеченом високом образовању; уверење 
(потврду) о положеном стручном испиту пред 
комисијом Министарства здравља РС; дипло-
му о стеченом стручном називу специјалис-
те офталмологије или уверење о положеном 
специјалистичком испиту из офталмологије 
за радно место специајалиста офталмоло-
гије; лиценцу издату од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне комо-
ре - за звање специјалиста офталмологије 
за радно место специјалиста офталмологије 
и за звање доктор медицине за радно место 
клинички лекар; доказ о радном искуству на 
пословима специјалисте офталмологије (уго-
вор о раду или други уговор о радном анга-
жовању, потврда о раду или потврда о дру-
гом виду радног ангажовања или други доказ 

о стеченом радном искуству); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (трајни документ); 
извод из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе, уверења, лиценце издати на прези-
ме које је кандидат променио приликом скла-
пања брака, под условом да та чињеница није 
назначена у изводу из матичне књиге рође-
них - трајни документ); уверење да кандидат 
није осуђиван (не старије од 6 месеци); уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није подигнута оптужница 
нити да је покренута истрага (не старије од 6 
месеци); уверење службе медицине рада да 
поседује здравствену способност за обављање 
послова специјалисте офталмологије, у скла-
ду са прописима за радно место специјали-
ста офталмологије; уколико је кандидат на 
специјализацији из неурологије - фотокопију 
специајлистичког индекса са овереним семес-
тром- за радно место клинички лекар. Пре 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави, у оригиналу или овереној 
фотокопији (оверене од стране јавног бележ-
ника) све напред наведено и уверење службе 
медицине рада да поседује здравствену спо-
собност за обављање наведених послова, у 
складу са прописима (не старије од 6 месе-
ци) и фотокопију нечиповане личне карте или 
очитану чиповану личну карту.

Начелник Службе за правне, 
економско-финансијске, техничке  

и економске послове

УСЛОВИ: високо образовање из области еко-
номије: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но 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; 3 године радног искуства на послови-
ма из области економије са траженим високим 
образовањем; радно искуство на пословима 
руководиоца организационе јединице; да кан-
дидат није осуђиван; да се против кандидата 
не води кривични поступак и да није подигну-
та оптужница нити покренута истрага; пред-
ност имају кандидати који имају радно иску-
ство на економским пословима са траженим 
високим образовањем у здравственој установи 
и радно искуство на пословима руководиоца 
организационе јединице у здравственој уста-
нови. Кандидати су дужни да приложе: кратку 
биографију (Curriculum Vitae) са адресом, кон-
такт телефоном и e-mail адресом и следећу 
документацију у неовереним фотокопијама: 
диплому (уверење) о стеченом високом обра-
зовању из области економије: доказ о 3 годи-
не радног искуства на економским пословима 
са траженим високим образовањем и доказ о 
радном искуству на пословима руководиоца 
организационе јединице (уговор о раду или 
други уговор о радном ангажовању, потврда о 
раду или потврда о другом виду радног анга-
жовања или други доказ о стеченом радном 
искуству на наведеним пословима); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (трајни документ); 
извод из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе, уверења, лиценце издати на прези-
ме које је кандидат променио приликом скла-
пања брака, под условом да чињеница проме-
не презимена приликом склапања брака није 
назначена у изводу из матичне књиге рођених 
- трајни документ); уверење да кандидат није 
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осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење 
да се против кандидата не води кривични 
поступак и да није подигнута оптужница нити 
да је покренута истрага (не старије од 6 месе-
ци). Пре заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави, у оригиналу 
или овереној фотокопији (оверене од стра-
не јавног бележника) све напред наведено и 
фотокопију нечиповане личне карте или очи-
тану чиповану личну карту.

ОСТАЛО: пријаве слати на наведену адре-
су Клинике, са назнаком “За оглас за пријем 
у радни однос ____ (навести радно мест за 
које се конкурише) “ или лично достави-
ти у Одељење за правне, кадровске, опште 
и техничке послове. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидати-
ма. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
правне, кадровске, опште и техничке посло-
ве Клинике. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
су доставили благовремене и уредне прија-
ве на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, просечна оцена у току шко-
ловања, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања, итд.). 
Кандидати ће о избору бити обавештени писа-
ним путем у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Уговор о раду са 
изабраним кандидатом биће закључен по дос-
тављању тражених докумената. Пре ступања 
на рад, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Оглас објављен 19.01.2022. године, у публи-
кацији “Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар  
у операционој сали

Служба операционог блока  
са стерилизацијом, на одређено време 
по основу замене до повратка радника 

са боловања

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 2

Одељење неонаталне хирургије, на 
одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
Дневна болница дечје хирургије, на 
одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на пословима медицинске сестре - техни-
чара. Кандидати су дужни да доставе: кратку 

биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно иску-
ство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Пријаве слати у затворе-
ној коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Специјалиста педијатрије
у Служби за здравствену заштиту деце, 

школске деце и омладине

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/2 степен 
стручне спреме, стручни испит, дозвола за 
рад - лиценца, познавање рада на рачунару, 
радно искуство годину дана на пословима спе-
цијалисте педијатрије. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију уверења о положеној специјали-
зацији из педијатрије, фотокопију дозволе 
за рад - лиценце, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење 
понуда је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них информације и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу ДЗ Раковица и на сајту ДЗ Рако-
вица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом 
здравља Раковица 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине
за потребе Клинике за неурологију,  

због повећаног обима посла, на 
одређено време од 2 године, пробни рад 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног 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 систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Посебан услов за засни-
вање радног односа за послове је радно или 

волонтерско искуство у трајању од једне 
године у ковид систему. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту за радно место доктора 
медицине; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола 
за рад - лиценца издата од стране надлежне 
коморе или решење о упису у именик Лекар-
ске коморе. Као доказ о радном искуству кан-
дидати треба да доставе доказ - потврду о 
радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе у року наведеном у одлуци о избо-
ру 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати 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 адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, 34000 Крагује-
вац, Змај Јовина 30. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста клиничке 
фармакологије

за потребе Службе за клиничку 
фармакологију, због повећаног обима 
посла на одређено време од 2 године, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Универзитетском клиничком цен-
тру Крагујевац. Посебан услов за заснивање 
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радног односа за послове је радно искуство у 
трајању од пет година. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном специјалистичком испиту за радно место 
лекара специјалисте; уверење о положеном 
стручном испиту за радно место доктора 
медицине; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола 
за рад - лиценца издата од стране надлежне 
коморе или решење о упису у именик лекар-
ске коморе. Као доказ о радном искуству кан-
дидати треба да доставе доказ - потврду о 
радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у одлуци о избо-
ру 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати 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 адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, 34000 Крагује-
вац, Змај Јовина 30. 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 БРУС
37220 Брус, Краља Петра I бр. 9

Доктор медицине специјалиста 
/ доктор медицине у хитној 

медицинској помоћи
у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва са ХМП кућним 
лечењем, поливалетном патронажом 

и Стационаром, Одељење хитне 
медицинске помоћи, на одређено 

време ради замене запосленог који је 
привремено спречен за рад  
до његовог повратка на рад,  

а најдуже до 31.03.2022. године

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на интегрисаним академским 

студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања / испити / радно 
искуство - за доктора медицине специјалиста 
у хитној медицинској помоћи: стручни испит, 
лиценца, специјалистички испит, најмање 
три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктор медицине. Додатна знања / 
испити / радно искуство - за доктора меди-
цине у хитној медицинској помоћи: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинте-
ресовани кандидати за послове, уз пријаву 
на оглас достављају и кратку биографију, са 
фотокопијом докумената о испуњености усло-
ва, у зависности од тражених услова за радно 
место: доказ о завршеном образовању; доказ 
о стручном испиту, доказ о специјалистичком 
испиту за специјалисту; лиценцу; доказ о рад-
ном искуству (фотокопије уговора о стручном 
усавршавању- обављању приправничког ста-
жа или фотокопију уговора о раду или потвр-
ду послодавца о стеченом радном искуству). 
Документа којима се доказује испуњеност 
услова са кратком биографијом доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава по огласу за заснивање 
радног односа на одређено време за радно 
место доктор медицине специјалиста / док-
тор медицине у хитној медицинској помоћи” 
најкасније у року од 8 дана рачунајући од 
наредног дана од дана објављивања огласа 
на интернет страници Министарства здравља. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Достављена документација се 
не враћа. Одлука о избору кандидата биће 
објављена на огласној табли Дома здравља 
Брус, а изабрани кандидат биће и лично оба-
вештен телефонским путем. Опис послова: 
предвиђен Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Брус 
број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, 
560/20, 348/21.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Ћирила и Методија 32

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору. Кандида-
ти треба да доставе: пријаву на оглас; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. 

Медицинска сестра - техничар у 
хитној медицинској помоћи

у Служби хитне медицинске помоћи и 
санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 

медицинска школа општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. Кандидати треба да доставе: 
пријаву на оглас у којој наводе за које рад-
но место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у комору; изјаву да 
су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених.

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти

у Служби опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. Кандидати треба да доставе: 
пријаву на оглас у којој наводе за које рад-
но место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у комору; изјаву да 
су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених.

Спремачица у просторијама у којима 
се пружају здравствене услуге
у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: основно образовање. 
Кандидати треба да доставе: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
о основном образовању; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених.

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на оглас, ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује дирек-
тор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријавe на оглас могу се поднети у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на горе наведену адресу. 
Опис послова: у складу са Правилником о 
органиизацији и систематизацији послова у 
Дому здравља Крушевац.
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац 
Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог 

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време до 16.07.2022. године, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине
за рад у Служби анестезиологије и 

реаниматологије, на одређено време на 
6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

4. 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 физиоте-
рапеутског смера, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

за рад у Одсеку за максилофацијалну 
хирургију у Служби за 

оториноларингологију, на одређено 
време ради замене привремено одсутнoг 

запосленoг на боловању

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

6. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у пнеумофтизиолошкој 
амбуланти за специјалистичко 

консултативне прегледе у Служби за 
пнеумофтизиологију, 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 наве-
деном звању.

7. Медицинска сестра - техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
или смера за РО техничара, IV степен; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању.

8. Технички секретар
за рад при Управи ОБ Крушевац, на 

одређено време 3 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен; 
знање рада на рачунару.

Кандидати за радна места под редним бројем 
од 1 до 7 подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), oверену фотокопију лиценце издате 
од надлежног органа.

Кандидати за радно место под редним бројем 
8 подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), доказ 
односно изјаву о познавању рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти 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 уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за 
подношење пријава 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Оглас је објављен и на веб 
сајту ОБ Крушевац и Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком 
„За оглас ____ (са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише)“ искључи-
во поштом а на адресу: Општа болница Кру-
шевац, 37000 Крушевац, Косовска 16. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

“КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253 

1. Доктор медицине
на одређено време, због повећаног 
обима посла, најдуже до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Додат-
на знања / испити / радно искуство: стручни 

испит; лиценца. Остали услови: кандидати 
за радно место под редним бројем 1. морају 
предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на 
оглас; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању у звању наведе-
ног у огласу.

2. Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 

 због повећаног обима посла,  
најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, 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. Кандидати за радно место под редним 
бројем 2. морају предати: кратку биографију 
(ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном високом образовању у 
звању наведеног у огласу.

3. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 

до повратка запослене са породиљског 
одусуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради  
посебне неге детета

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. 
Додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца. Кандидати за радно место под ред-
ним бројем 3 морају предати: кратку биогра-
фију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверена фотокопија лиценце; оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању у звању наведеног у огласу.

4. Лабораторијски техничар
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета  
и одсуства са рада ради посебне  

неге детета

УСЛОВИ: образовање: средње образовање. 
Додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца. Кандидати за радно место под ред-
ним бројем 4. морају предати: кратку биогра-
фију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверена фотокопија лиценце; оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању у звању наведеног у огласу. 

ОСТAЛО: напомена: у пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да 
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своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на следећу адресу: Улица Цара 
Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у 
архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа код 
Националне службе запошљавања. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско 
уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПРЕШЕВО

17523 Прешево, Маре Лончар 26
тел. 017/869-969

e-mail: presevo.crs@minrzs.gov.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора испуњавати и 
следеће услове утврђене чл. 124 Закона о 
социјалној заштити: да је држављанин Репу-
блике Србије; да има високо образовање на 
студијама другог степена, мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области еко-
номских, правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални рад-
ник; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци; да поседује организационе способности; 
да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак за кривична дела која га 
чине неподобним (са општим прописима о 
раду) за рад у државним органима. Кандидат 
за директора, уз прописану документацију 
подноси програм рада за мандатни период за 
који се именује, разматра УО центра у поступ-
ку давања мишљења за именовање директо-
ра. Уз пријаву приложити следећу докумен-
тацију у оригиналу или овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о школској спреми, 
доказ о радном искуству, уверење МУП-а РС, 
надлежне полицијске управе да није еви-
дентиран у казненој евиденцији (не старије 
од 6 месеци), уверење суда да се кандидат 
не налази под истрагом и да није подигнута 
оптужница (месно надлежни суд, не старије 
од 6 месеци), радну биографију, програм 
рада за мандатни период за који се именује. 
Пријаве на конкурс са документацијом посла-
ти у року од 8 дана од дана објављивања на 
адресу: Центар за социјални рад Прешево, 
17523 Прешево, Маре Лончар 26. Пријаве без 
потребних доказа и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
“ДЕЧЈЕ СРЦЕ”

11000 Београд, Цара Николаја II 61а
тел. 064/8135-636

Лични пратилац детета
привремени и повремени послови  

или уговор о делу
30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на 
e-mail: irena.m@decjesrce.rs или да се јаве на 
наведени број телефона. Рок за пријављи-
вање 30 дана.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ЧОКА
23320 Чока, Потиска 20

тел. 0230/472-629

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин 
Републике Србије; да има високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући 
академски односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање 5 година 
радног искуства у струци; да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични посту-
пак за кривична дела која га чине неподоб-
ним за вршење функције. Потребна доку-
ментација: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење односно 
диплому о стеченом образовању; уверење 
о радном исуству или оверену копију радне 
књижице; уверење да није осуђиван и уве-
рење да се против њега не води кривични 
поступак односно да није стављен захтев за 
спровођење истраге или одређених истраж-
них радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности. Уз 
доказе о испуњавању услова конкурса канди-
дат је дужан да поднесе и Програм рада за 
мандатни период. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
средствима јавног информисања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документа-
цијом, са назнаком „За конкурс за именовање 
директора” слати на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ПРИБОЈ
31330 Прибој, 12. јануара 114

тел. 033/2452-253, факс: 033/2451-142

Оглас објављен 17.11.2021. године, у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
24321 Мали Иђош, Главна 32 

тел. 024/4731-434

Водитељ случаја - стручни радник на 
пословима социјалног рада
на одређено време, најкасније  

до 31.12.2022. године

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, однос-
но високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области психолошких, педа-
гошких и андрагошких наука; стручни назив 
дипломирани социјални радник, психолог, 
педагог, андрагог, дефектолог и специјалнои 
педагог; знање рада на рачунару; завршена 
обука по акредитованом програму за води-
теља случаја; лиценца за обављање послова, 
у складу са законом којим се уређује социјал-
на заштита и прописима донетим на основу 
закона; најмање једна година радног искуства 
на основним стручним пословима у социјал-
ној заштити, у складу са прописима којима се 
уређује област социјалне заштите; возачка 
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: кандидат треба да достави сле-
дећу документацију: пријаву за радно место, 
фотокопију личне карте, оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о 
здравственој способности, уверење суда да 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у државним органима или 
за кривично дело за које је изречена казна 
затвора у трајању од 6 месеци, фотокопија 
возачке дозволе. Тражену документацију 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у часопису „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс за радно 
место - не отварати”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Карађорђева 55

тел. 019/731-698

Конкурс објављен 15.12.2021. године, у пуб-
ликацији „Послови“ (број 964) поништава се 
у целости.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ  
И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Ослобођења 219

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; радно 
искуство 3 месеца. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 011/2492-
301 и 064/8677-540. Слање пријава на e-mail: 
administracija@zvdob.rs. Рок за пријаву на кон-
курс је 28.02.2022. године.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Национална служба
за запошљавање
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
37220 Брус, Ослободилачка бб.

тел./факс: 037/3825-665

Лекар
на одређено време, са 50% радног 
времена, у Установи за одрасла и 

старија лица Брус

УСЛОВИ: на конкурс се могу јавити лица која 
испуњавају следеће услове: 1. да су државља-
ни Републике Србије; 2. да су стекла високо 
образовање: 1) на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; 2) на основним академским студија-
ма у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 3. знање рада на 
рачунару; 4. стручни испит, лиценца у скла-
ду са прописима којима се уређује област 
послова здравствених радника; Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да достави 
следећу персоналну документацију: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству (оригинал), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал), уверење суда да 
лице није под истрагом и да се против истог 
не води поступак, уверење МУП-а о неосуђи-
ваности, доказ о лиценци - оверена фотоко-
пија, очитану личну. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
“ХАЛАСВЕТ” ДОО

24430 Ада, Виноградска бб.
e-mail: info@metalhemiko.co.rs

Ветеринар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани ветеринар; са најмање годину дана рад-
ног искуства, положен стручни испит; возачка 
дозвола б категорије, пожељно, комуникатив-
ност, одговорност, спремност за тимски рад, 
али и самосталност у раду, добре организа-
ционе способности. 

Нудимо: редовну плату, константно усавр-
шавање, пријатно радно окружење, уколико 
сте заинтересовани за наведену позицију, 
пошаљите своју радну биографију. Само кан-
дидати који уђу у ужи круг биће обавештени о 
исходу конкурса.

ОСТАЛО: пријаве послати електронским путем 
на info@metalhemiko.co.rs

Индустрија и грађевинарство

ПРЕТЕК ДОО
Београд, Херцеговачка 14б

РЈ ВРЧИН
тел. 011/8054-154

e-mail: office@pretek.rs

Металобрусач
на одређено време

УСЛОВИ: II или III степен стручно спреме.

WING DOO
11000 Београд, Косовска 8

Машински инжењер
на одређено време,  
место рада Вршац

УСЛОВИ: ниво квалификације VI/1, VI/2, VII/1; 
назив квалификације машински инжењер; рад 
на рачунару Solidworks, MS Office; познавање 
енглеског језика средњи ниво. Пробни рад 
месец дана. Обезбеђена исхрана. Јављање 
кандидата на контакт телефон 063/8555-196 
радним данима од 07-15 часова. Достављање 
радних биографија на увид, адреса: Вршац, 
Улица 2. октобар 100. Рок за пријављивање је 
8 дана од објављивања огласа у публикацији 
“Послови”.

Ливац у авио индустрији
на одређено време,  
место рада Вршац

УСЛОВИ: I, I, III, IV степен без обзира на 
врсту квалификације. Пробни рад један 
месец. Обезбеђена исхрана. Јављање канди-
дата на контакт телефон 063/8555-196 рад-
ним данима од 07-15 часова. Достављање 
радних биографија на увид, адреса: Вршац, 
Улица 2. октобар 100. Рок за пријављивање 
је осам дана од објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”.

MODERN HOME
INVESTMENT & CONSULTING  

SAFE DOO
25221 Кљајићево 

Милоша Кљајића 13
e-mail: office@modernhomeinvestment.rs

Возач грађевинских машина
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; 
пожељно радно искуство; возачка дозвола  
Ц категорије. 

Грађевински радник
на одређено време

12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рад 
ван просторија послодавца

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Рок за пријаву је 
до попуне. Контакт телефони: 060/3579-980, 
060/3579-981, 060/3579-982, 060/3579-983.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА БРАНКО
26300 Вршац, Загорска 8

Електроинсталатер - електромонтер
место рада: Вршац, Панчево и околина

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
врсту квалификације; радно искуство небит-
но. Теренски рад. Јављање кандидата на 
контакт телефон 063/413-286 или на адресу 
Сремска 94, сваког дана од 07-15 часова. Рок 
за пријаву је до попуне.

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 45

Каменорезац - препаратер
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, посе-
довање возачке дозволе Б категорије; рад-
но искуство није неопходно али је предност. 
Заинтересовани кандидати пријаву могу да 
пошаљу на e-mail: t.raskovic@highway.rs. Кон-
такт телефон је 062/806-9045. Рок за пријаву 
на конкурс је 15.02.2022. године.

ДОТАРХ ДОО
35000 Јагодина, Краља Петра I 4

Дипломирани инжењер архитектуре 
- пројектант

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, мас-
тер инжењер архитектуре, дипломирани 
инжењер архитектуре, струковни инжењер 
архитектуре, инжењер архитектуре, рад на 
рачунару Auto Cad, Word, Excel, страни језик 
енглески, возачка дозвола Б категорије. 
Пријаве слати на e-mail arhitektanikola@gmail.
com, или се јавити на телефон 063/1033-122, 
лице за контакт Никола Милојевић. Конкурс је 
отворен до 15.02.2022. године.

МЕТАЛ-ХЕМИКО ДОО
24430 Ада, Виноградска 9

e-mail: info@metalhemiko.co.rs

Правник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник; потребно радно искуство 
у струци минимум 1 година, али није услов; 
возачка дозвола Б категорије, комуникатив-
ност, одговорност, спремност за тимски рад, 
али и самосталност у раду, добре организа-
ционе способности.

Нудимо: редовну плату, константно усавр-
шавање, пријатно радно окружење. Уколико 
сте заинтересовани за наведену позицију, 
пошаљите своју радну биографију. Само кан-
дидати који уђу у ужи круг биће обавештени о 
исходу конкурса.

ОСТАЛО: ЦВ слати електронским путем на 
адресу: info@metalhemiko.co.rs

АД “ПУТЕВИ” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/521-377

Оператор бетонске базе
за рад у Руској федерацији

УСЛОВИ: средња стручна спрема, минимум 
пет година радног искуства.

Посао се не чека, посао се тражи
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Шеф бетонске базе
за рад у Руској федерацији

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, 
минимум пет година радног искуства.

ОСТАЛО: оглас је отворен до попуне радног 
места.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 108

тел. 037/811-763

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на основним 
академским студијима у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно на специјалистич-
ким струковним студијима, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да кандидат има 
радно искуство од најмање 5 година на посло-
вима у култури; да поседује знање страног 
језика и да познаје рад на рачунару. Кандидат 
је обавезан да достави предлог програма рада 
и развоја библиотеке за период од 4 године 
као саставни део конкурсне документације. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи следећу документацију: лекарско 
уверење не старије од 6 месеци о здравстве-
ној способности за посао директора; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија); диплома о стеченом високом 
образовању (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о радном искуству (потврда 
да кандидат има најмање пет година радног 
искуства у култури; уверење да није осуђиван 
за кривична дела која га чине недостојним 
за обављање посла директора и да се про-
тив њега не води кривични поступак; биогра-
фију са контакт подацима. Пријаве слати на 
горе наведену адресу у затвореној коверти, 
са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Број 
телефона за информације: 037/811-763. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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 спо-

собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 при-
ликом 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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа. Уз пријаву са биографс-
ким подацима кандидати треба да приложе: 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије - оригинале на увид. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Избор кандидата извр-
шиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити на 
адресу: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Служби за 
опште послове - пријава на конкурс, 11000 
Београд, Војводе Степе 305.

ПУ “ЧАРОБНО ЦАРСТВО”
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49

тел. 065/6633-633

Сестра на превентиви
рад у јасленој групи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педи- 
јатријска сестра, медицинска сестра - тех-
ничар, лиценца. Пријаве слати на e-mail: 
carobnocarstvo@yahoo.com до 28.02.2022. године.

ОШ “ЛАЗА КОСТИЋ”
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, као и 
посебне услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да има средње образовање у трајању од 4 
године (машинског, електро-техничког или 
грађевинског смера) или у трајању од 3 годи-
не (квалификовани радник: бравар, водоин-
сталатер, столар) у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
школи, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик. Кандидат је у обавези да 
приложи (у оригиналу или овереној копији) 
попуњен пријавни формулар (одштампан са 
интернет странице Министарства просвете), 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, доказ о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона тј. да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика подноси само кан-
дидат који није стекао образовање на српс-
ком језику, радну биографију. Доказ о физич-
кој, психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидат који буде изабран биће у обавези 
да, пре закључења уговора о раду, за доку-
мента која је приложио као оверену копију 
достави на увид оригинална документа. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на наведеној адреси 
са назнаком “За конкурс”. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из чл. 139 Закона у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 

Пословни центри НСЗ
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року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Решење о избору кандида-
та доноси директор у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 61

тел. 011/6277-172

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање, за настав-
нике је прописано чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чл. 2 ст. 
1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content-uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром дестављају школи. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уће-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, 
диплому о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење МУП-а РС 
Србије о неосуђиваности не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија), потвр-
ду Повереника за заштиту равноправности о 
непостојању дискриминаторног понашања 
не старију од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија), уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија), уколико 
диплома није издата на српском језику, потвр-
ду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику доказ о 
положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Конкурс 

спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. Решење о избору кан-
дидата по објављеном конкурсу донеће се у 
складу са чл. 154 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријаве слати на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

ПУ “ТИН ТИН - БОЈАНА”
110270 Нови Београд

Јурија Гагарина 277/17
тел. 069/4903-448

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Пријаве слати у року од 
30 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Помоћни радник
у техничкој служби

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Домар - мајстор одржавања - 
електричар

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III 
степен стручне спреме.

Домар - мајстор одржавања - 
водоинсталатер

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III 
степен стручне спреме.

Возач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Установи искључиво путем поште на 
наведену адресу са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад: срп-
ски. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-

на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, оверене фотокопије возачке дозволе Б 
категорије за радна места домар - мајстор одр-
жавања - електричар, домар - мајстор одржа-
вања - водоинсталатер и возач. Доказ да лице 
није осуђивано не може бити старији од 6 
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Иза-
брани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење и сани-
тарну књижицу. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака.

ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”
11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена

Чистачица школе

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима пропи-
саним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у шко-
ли; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 обра-
зовно-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 кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту 
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Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) доставити: писану биографију, 
оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци), 
оверену копију доказа о положеном испиту 
за лиценцу или уверења о положеном струч-
ном испиту, доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору кандидата, Конкурсна комисија врши  
ужи избор кандидата, који се, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
У БЕОГРАДУ - ЗЕМУНУ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора 

за ужу научну област Посебно 
виноградарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Критеријуми за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начи-
ну и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа сарадника и Статутом факулте-
та у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и 
не старија од шест месеци) достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду 
- Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН РИСТИЋ”

11211 Борча, Беле Бартока 48а
тел. 011/2722-515

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 
140 став 1 и 2 или 3. члана, и члана 122 став 
5 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога школе стече-
но: (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 педа-
гошких наука, (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 
3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у устано-
ви, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 5. 
да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност), 6. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 7. да се не води 
кривични поступак - није покренута истрага 
против кандидата; 8. да има држављанство 
Републике Србије; 9. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс (образац на 
сајту Министарства просвете) кандидат треба 
да поднесе следећу документацију у два при-
мерка: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању (ове-
рену код нотара); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника односно стручног сарадника (оверену 
код нотара); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци); потврду да има најмање осам година 
рада у установи у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о држављанству републи-
ке србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на 

српском језику не подносе овај доказ); доказ 
да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује); 
доказ из казнене евиденције МУП РС да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење из 
казнене евиденције МУП РС (не старије од 6 
месеци); доказ да се не води кривични посту-
пак-није покренута истрага против кандида-
та - уверење из надлежног суда (не старији 
од 6 месеци); доказ да за кандидата није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; потврду Повереника за зашти-
ту равноправности (не старија од 6 месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (доказ подносе само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата - извештај просвет-
ног саветника (доказ подносе кандидати који 
поседују извештај, а уколико не поседују дос-
тављају потврду да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор); преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима; 
очитана лична карта. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са доказима о испуњености 
услова, са назнаком “Пријава на конкурс за 
директора школе”, доставити препорученом 
поштом или лично секретару школе, у вре-
мену од 8.00-13.00 часова на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. 

СРЕДЊА ШКОЛА 
“КОСТА ЦУКИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 81
тел. 011/2288-918

Професор рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена,  
на одређено време до 5 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар - мас-
тер, дипломирани информатичар - професор 
информатике, инжењер за информационе сис-
теме, инжењер за информационе технологије, 
ЕТФ, ФОН (програм информациони системи и 
софтверско инжењерство).

Дипломирани професор  
географије - мастер

са 25% радног времена,  
на одређено време до 5 месеци

УСЛОВИ: дипломирани географ, мастер 
географ.

Професор француског  
и латинског језика

са 20% радног времена, на одређено 
време до 5 месеци

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УСЛОВИ: пожељно је да професор францус-
ког (дипломирани филолог за француски) има 
положена 4 семестра за латински језик, про-
фесор француског језика и латинског језика, 
пожељан стручни испит или лиценца.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: mihbranka@
gmail.com у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

11000 Београд, Кондина 6
тел. 011/3241-169 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством, наставник главног 
предмета инструмента хармонике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17 27/18 - др. закони и 10/19), 
чланом 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/13 и 2/17), чланом 4 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 
и 2/17).

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са Законом, високо образовање из области 
економских наука: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, односно, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не, на основу студија у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: остали услови прописани чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са крат-
ким биографским подацима и радном биогра-
фијом, кандидат обавезно треба да достави: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију дипломе и додатка 
дипломи о стеченом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) закона (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о поседовању образовања из из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 

испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, па је потребно 
да достави уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу; уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о поседовању образовања из из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина није услов за пријем у радни однос 
(наставник и стручни сарадник је обавезан 
да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу). Пре 
закључења уговора о раду, изабрани канди-
дат је у обавези да поднесе доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима (лекарско уверење). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве се подносе лич-
но у просторијама Музичке школе или шаљу 
поштом (препорученом пошиљком) на наве-
дену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ОШ “КАРАЂОРЂЕ”
11251 Остружница, Вука Караџића 11

тел. 011/8071-264

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања образовање („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и то: 1. да имају одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни 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, 17/2021 и 18/2021); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ, доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-

нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.
rs, треба да доставе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања) - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад доставља 
се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; потписану 
биографију или ЦВ. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор шко-
ле која утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос однос из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од достављања образложе-
не листе. Пријаву са доказима о испуњености 
услова (потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом) доста-
вити лично у просторији секретаријата школе 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова или 
на адресу школе, Остружница са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене, неуредне и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Додатне информације на телефон школе: 
011/8071-264.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
11211 Борча, Трг ослобођења 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 
140 став 1 и 2 или 3 члана, и члана 122 став 
5 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога школе стече-
но: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
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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 педа-
гошких наука, (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника, и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 
3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у устано-
ви, на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 5. 
да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност), 6. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 7. да се не води 
кривични поступак - није покренута истрага 
против кандидата; 8. да има држављанство 
Републике Србије; 9. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (образац на 
сајту Министарства просвете) кандидат тре-
ба да поднесе следећу документацију у два 
примерка, оба примерка оверена копија или 
оригинали: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
(оверену код нотара); оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника односно стручног сарадника (ове-
рену код нотара); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); потврда да има најмање осам година 
рада у установи у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); доказ 
да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује), 
оригинал или оверену копију; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - уверење 
из казнене евиденције МУП РС (не старије 
од 6 месеци); доказ да се не води кривич-
ни поступак-није покренута истрага против 
кандидата - уверење из надлежног суда (не 
старији од 6 месеци); доказ да за кандидата 
није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - потврда Повереника 
за заштиту равноправности (не старија од 6 
месеци); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доказ подносе само кандидати 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просвет-
ног саветника (доказ подносе кандидати који 
поседују извештај, а уколико не поседују дос-
тављају потврду да није вршен стручно-педа-
гошки надзор); преглед кретања у служби са 
биографским подацима; оквирни План рада за 
време мандата; очитана лична карта. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве, са назнаком 
“Пријава на конкурс за директора школе” и 
доказима о испуњености услова доставити 
препорученом поштом или лично секретару 
школе, у времену од 8.00-13.00 часова на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. 

ОШ “ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”
11279 Бечмен, 11. октобра 36

тел. 011/8438-217

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из 
члана 139, 140, 142, 143 и члана 144 став 1 
и 2 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, треба да испуњавају и 
наведене услове у погледу стручне спреме 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи, Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи и Правилника о органи-
зацији рада и систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, кратку биографију, 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; ориги-
нал или 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); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених са 
холограмом; уверење о неосуђиваности, 
не старије од 6 месеци, (да кандидат није 
осуђен правноснажном пресудом за кривич-
на делааааа утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања “Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом кандидати дос-
тављају школи. Уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са дока-

зима о испуњености услова доставити лично 
на горе наведену адресу у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Избор се врши 
у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Кан-
дидати који уђу у ужи избор, биће позвани 
на разговор.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАГНОЛИЈА”

11000 Београд, Радослава Грујића 7

Васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду кан-
дидати би требало да испуњавају и услове из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: 1. да имају одго-
варајуће образовање из члана 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
члана 39 Закона о предшколском образовању 
и васпитању; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Биографију слати искључи-
во на имејл адресу u.velickovic@magnolijavrtic.
rs а кандидати који уђу у ужи избор накнадно 
ће доставити осталу потребну документацију.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Полицијско-безбедносна 
топографија, за наставни предмет 

Мапирање криминала

УСЛОВИ: завршене основне студије, Крими-
налистичко-полицијска академија, Полицијска 
академија или правни факултет, стечен науч-
ни назив доктора наука из одговарајуће науч-
не области и способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Криминалистичка 

тактика, методика и оператива, за 
наставни предмет Криминалистичка 

тактика
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије, Крими-
налистичко-полицијска академија, Полицијска 
академија или правни факултет, студент док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8) или магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и који 
показује смисао за наставни рад; 
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Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Организација 
полиције, за наставне предмете 

Организација и послови полиције, 
Теорија одлучивања и Инжењерски 

менаџмент
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије, Крими-
налистичко-полицијска академија, Полицијска 
академија, правни факултет, Војна академија, 
факултет организационих наука или економ-
ски факултет, студент докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) 
или магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације и који показује смисао 
за наставни рад.

ОСТАЛО: кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању, Статута и 
Правилника о поступку и условима за избор 
у звања наставника и сарадника. Кандидат 
уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
нити истрага (које није старије од шест месе-
ци), оверене копије диплома или уверења 
завршених степена студија, Списак научних и 
стручних радова, као и по један примерак тих 
радова. Пријаве са биографијом и траженим 
доказима о стеченом образовању, достављају 
се Криминалистичко-полицијском универзите-
ту у року од 8дана од дана објављивања овог 
конкурса, на горе наведену адресу. Пријаве 
поднете по истеку рока и пријаве без потреб-
них доказа неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

тел. 011/2322-808

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: 1) 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020, 29/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС” број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и учеиицима 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 

рад. Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) кандидати треба да 
доставе: кратку биографију; оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из казнене евиденције 
(не старији од 6 месеци); уверење да се про-
тив кандидата не води истрага или кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту. Доказ из 
тачке 2 подноси се пре закључења уговора 
о раду. Претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, по 
окончању конкурса, за кандидате који су ушли 
у ужи избор. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова огласа достављају се у року од 
осам дана путем поште (препоручено) или 
лично на адресу Гимназија „Патријарх Павле” 
11090 Београд, Гочка 40. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област 
Пејзажна архитектура и 

хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких 
наука, област ПаиХ; доктор наука - архитекту-
ра; доктор техничких наука, област архитекту-
ра и урбанизам, способност за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови, шумар-
ски факултет, одсек и студијски програм за 
ПаиХ; архитектонски факултет и факултети на 
којима се стичу наведена звања. Остали усло-
ви за избор наставника утврђени су Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Шумарског 
факултета, Статутом и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака радни-
ка Шумарског факултета, као и Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. 

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова из конкурса (оверене 
фотокопије диплома, извода из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, списак 
научних и стручних радова, сепарате радо-
ва) достављају се Служби за правне и опште 
послове Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава бр. 1. у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама и на сајту Националне службе за запо-
шљавање, на сајту Факултета и сајту Универ-
зитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: пожељно искуство на одговарајућим 
пословима - наставник у школи. Услови: про-

фесор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижев-
ност и општу књижевност, професор српског 
језика и књижевности, професор српскохр-
ватског језика са јужнословенским језицима, 
професор југословенске књижевности и срп-
ског језика, професор југословенске књижев-
ности са страним језиком, професор српског 
језика и српске књижевности, професор срп-
ске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу, професор југословенских књижевности, 
дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Срп-
ски језик и примењена лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност, мастер 
професор књижевности и језика (србиста), 
мастер професор књижевности и језика- ком-
паратиста, мастер професор предметне наста-
ве. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима Српски језик и Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност 
и српски језик; Српска књижевност и језик са 
компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност.

Наставник здравствене неге
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно искуство на раду у школи 
на одговарајућим пословима као наставник 
здравствене неге. Услови: виша медицинска 
сестра - техничар; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; специја-
листа струковна медицинска сестра; дипломи-
рана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег сме-
ра; виша медицинска сестра интернистичког 
смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера виши медицински техничар, дипломи-
рани организатор здравствене неге, дипло-
мирани организатор здравствене неге - мас-
тер, мастер организатор здравствене неге, 
мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области здравства). Лице из ове тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање 
у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та.

Наставник прве помоћи
за 50% радног времена

УСЛОВИ: пожељно искуство на одговарајућим 
пословима - наставник у школи. Услови: док-
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тор медицине ддоктор стоматологије, специја-
листа доктор медицине, одговарајуће спе-
цијализације, виша медицинска сестра, виша 
медицинска сестра- техничар, виша медицин-
ска сестра општег смера, виша медицинска 
сестра интернистичког смера, виша медицин-
ска сестра хирушког смера, виши медицин-
ски техничар, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, специјалиста 
струковна медицинска сестра, дипломирана 
медицинска сестра, мастер медицинска сес-
тра, дипломирани организатор здравствене 
неге, дипломирани организатор здравствене 
неге - мастер, мастер организатор здравстве-
не неге, мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске сту-
дије у области здравства, струковна медицин-
ска сестра - бабица. Лице из подтачке (4)-(20) 
ове тачке треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита.

Наставник здравствене неге

УСЛОВИ: пожељно искуство на раду у школи 
на одговарајућим пословима као наставник 
здравствене неге. Услови: виша медицин-
ска сестра-техничар; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер 
медицинска сестра; виша медицинска сес-
тра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера, виши медицински 
техничар, дипломирани организатор здравс-
твене неге, дипломирани организатор здрав-
ствене неге - мастер, мастер организатор 
здравствене неге, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене основне 
академске студије у области здравства). 
Лице из ове тачке треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита.

Наставник естетске неге

УСЛОВИ: (1) теоријска настава: дипломи-
рани фармацеут, специјалиста козметолог, 
виши естетичар- козметичар, специјалиста 
фармације, специјалиста козметолог, магис-
тар фармације, специјалиста козметолог, 
специјалиста доктор медицине, специјалиста 
дерматовенеролог, специјалиста струковни 
козметичар естетичар, (2) вежбе и практич-
на настава у блоку: виши естетичар- козме-
тичар, специјалиста струковни козметичар и 
естетичар.

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, мас-
тер филолог(студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност), мас-
тер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

Наставник предузетништва

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), одредбама 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/2015, 
11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020 и 14/2020), 
Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 14/2020), 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја на адреси http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc потребно је приложити: 1. 
краћу биографију; 2. доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипло-
ми); 3. уверење о држављанству; 4. извод из 
матичне књиге рођених; 5. уверење о неос-
уђиваности прибављено од стране надлеж-
ног органа МУП-а 6. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома издата на српском језику, односно, 
доказ о знању српског језика који је издала 
овлашћена институција). Сви наведени дока-
зи који се достављају уз пријаву морају бити 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са тра-
женом документацијом достављати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” доставити непосред-
но у секретаријат школе или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. У 
складу са чланом 154 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у 
року од 8 дана од истека рока за подношење 
пријава на конкурс, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на проверу 
психолошке способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд 
Булевар краља Александра 73

1. Асистент - студент докторских 
студија за ужe научнe области 

Геоинформатика и Геодетски премер
на одређено време од три године

2. Доцент за уже научне области 
Хидрологија, механика флуида 
и хидраулика и Хидротехничке 

конструкције и објекти
на одређено време од пет година

3. Доцент за ужу научну област 
Хидрологија, механика  
флуида и хидраулика

на одређено време од пет година

4. Ванредни професор за ужу научну 
област Водоснабдевање, санитарно 

инжењерство и инжењерство 
заштите животне средине

на одређено време од пет година

Општи услови за радно место 1 – 7. 1 ниво 
НОКС-а из научне области за коју се бира - 
студент докторских студија, у складу са чла-
ном 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. 
закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. 
закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 
67/2021-3, 67/2021-7).

Општи услови за радна места 2, 3, 4 – 8. ниво 
НОКС-а, докторат из уже научне области за 
коју се кандидат бира

Остали услови: кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образо-
вању, Статута Универзитета у Београду и Ста-
тута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универ-
зитета и Факултета. Уз пријаву доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, спи-
сак научних радова и оверен препис диплома. 
Кандидати који конкуришу за место асистента 
обавезно достављају и потврду да су студен-
ти докторских студија. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099

Наставничко звање предавач 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроенергетика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко 
звање предавач за област Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство, ужа стручна 
област Електроенергетика и заснивање рад-
ног односа на одређено време од пет годи-
на, са пуним радним временом, и подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањима 
и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: кан-
дидат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању; кандидат мора 
имати стечен минимално академски назив 
магистар наука или стручни назив специјалис-
те академских студија у области Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство, ужа област 
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Електроенергетика, уз претходно завршене 
одговарајуће студије, стечен на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив 
у области за коју се бира стечен у иностран-
ству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора поседова-
ти склоност и способност за наставни рад, 
и то: кандидат мора имати позитивну оцену 
досадашњег педагошког рада у студентским 
анкетама, односно ако је кандидат лице које 
је раније обављало педагошки рад, кандидат 
мора имати позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада, 
ако је кандидат лице које нема педагош-
ко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању из области 
за коју се бира; кандидат мора поседовати 
најмање три године радног искуства у наста-
ви са студентима у високом образовању или 
најмање пет година радног искуства на струч-
ним пословима примерено области за коју се 
бира; кандидат мора имати постигнуте одго-
варајуће резултате у претходном периоду, 
а који се односе на следеће: у последњих 5 
година, најмање 4.5 бода остварена објављи-
вањем радова који припадају категоријама 
M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + M60 + M80 
+ M90, од тога најмање један рад категорије 
М33 и један рад из категорије М51 или М52 из 
области за коју се бира, у последњем избор-
ном периоду учешће у изради најмање два 
развојно-истраживачка или стручна пројекта 
са финансијском подршком корисника у прив-
реди или установама, или радно искуство у 
привреди или установама релевантним за 
област за коју се бира, кандидат мора посе-
довати знања из области Електромоторних 
погона, Енергетске електронике, Електрич-
них претварача; кандидат мора испуњавати 
и најмање два од следећа три изборна усло-
ва: стручно-професионални допринос (аутор 
/ коаутор елабората или студије, руководилац 
или сарадник на истраживачким пројектима, 
иноватор, аутор / коаутор патента или технич-
ког унапређења и др.), допринос академској и 
широј заједници (ангажовање у националним 
или међународним истраживачким пројектима 
или пројектима за унапређење наставе, анга-
жовање у националним или међународним 
научним или стручним организацијама, инсти-
туцијама од јавног значаја и др.); сарадња 
са другим високошколским институцијама у 
земљи и иностранству (заједнички студијски 
програми или истраживачки пројекти, мобил-
ност, интернационализација студија и др.). 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у 
наставничко звање и заснивање радног одно-
са на радном месту у погледу којих је распи-
сан овај конкурс, могу се поднети најкасније 
до 21. фебруара 2022. године. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак- петак) од 10 до 
16 часова, или послати путем поште, на адре-
су Висока школа електротехнике и рачунар-
ства, Београд, 11010 Вождовац, Војводе Степе 
283 Пријаве послате поштом морају стићи у 
Одсек Висока школа електротехнике и рачу-
нарства до истека наведеног рока за конку-
рисање, иначе ће се сматрати неблаговреме-
ним и биће одбачене. Такође, неразумљиве 
или непотпуне пријаве на овај конкурс, као 
и пријаве на овај конкурс уз које нису при-
ложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично име и контакт подаци лица задуженог 
за давање обавештења о конкурсу: Горан 
Пантић, имејл: pgoran@viser.edu.rs, канцела-

рија 002, ул. Војводе Степе бр. 283 Вождовац, 
Београд. Пријава на овај конкурс мора оба-
везно да садржи: податке неопходне за иден-
тификовање наставничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, 
што подразумева обавезно навођење настав-
ничког звања за које се конкурише, области 
и уже стручне области; податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта однос-
но боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се оба-
везно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању, не старије од месец 
дана. Уколико кандидату уверење о неосуђи-
ваности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на 
конкурс достављају потврду да су поднели 
захтев за издавање тог уверења, док само 
уверење о неосуђиваности треба да доставе 
без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; ове-
рене фотокопије високошколских исправа о 
стеченом степену потребног, односно одгова-
рајућег високог образовања, који је прописан 
као услов за избор у наставничко звање за 
које се конкурише. Подносе се оверене фото-
копије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио, извод из матичне књиге 
рођених (или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству (или оверену фотокопију), 
радна биографија (CV) и одговарајуће дока-
зе који потврђују наводе из биографије, ако 
је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, одговарајући доказ да канди-
дат поседује позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кан-
дидат обављао досадашњи наставни, односно 
педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично), релевантни докази о поседовању 
захтеваног радног искуства (потврде послода-
ваца и сл.), одговарајуће доказе о поседовању 
захтеваних резултата у претходном периоду, 
односно захтеваних референци (о објављеним 
радовима који припадају захтеваним катего-
ријама, о учешћу у изради развојно-истражи-
вачких или стручних пројекта, или о радном 
искуству у привреди или установама реле-
вантном за област за коју се бира), одгова-
рајуће доказе да кандидат испуњава најмање 
два од три наведена изборна услова (струч-
но-професионални допринос, допринос ака-
демској и широј заједници, сарадња са дру-
гим високошколским институцијама у земљи 
и иностранству), одговарајуће доказе о посе-
довању захтеваних стручних знања, односно 
компетенција, ако постоје (лиценце, сертифи-
кати, уверења, потврде и слично). Подаци о 
месту и дану када се очекује да ће започети 
провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спроводи-
ла. Процена испуњености општих и посебних 
услова за избор у наставничко звање у погле-
ду кога се расписује овај конкурс, вршиће се 
на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Минимал-
ним условима за избор у звања наставника 
на академијама струковних студија и високим 
школама струковних студија (“Сл. гласник РС” 
бр. 130/2021) и Правилником о избору и анга-
жовању наставника и сарадника Академије. 
Провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата, ако се так-
ва провера буде спроводила, може се одржа-
ти 22. фебруара 2022. године или касније, у 

просторијама Одсека Висока школа електро-
технике и рачунарства, ул. Војводе Степе број 
283, Београд. Кандидат који поднесе благо-
времену, уредну и потпуну пријаву на овај 
конкурс и за кога се, на основу доказа прило-
жених уз пријаву на овај конкурс, утврди да 
испуњава потребне услове за избор у звање 
у погледу кога конкурише, накнадно ће бити 
обавештен о тачном времену одржавања про-
вере оспособљености, поседовања тражених 
знања и вештина, односно компетенција, уко-
лико је потребно да се таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-860

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент технологије, 
иновација и одрживог развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова на Факултету: може бити изабрано 
лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање осам (8), 
односно које има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука; има научне, 
односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама; 
има и више научних радова од значаја за раз-
вој науке у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима и 
способност за наставни рад. Заинтересовани 
кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова 
и саме радове. Напомена: сви прилози, дос-
тављају се архиви факултета, поред папирне 
и у електронској форми. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”
Борча, Ковиловска 1

тел./факс: 011/3322-950
e-mail: skola@osradedrainac.edu.rs

Наставник технике и технологије
2 извршиоца

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена
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Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања да 
имају одговарајуће образовање и то: одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
лице мора да има и 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; 1. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 2. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3. да 
имају држављанство Републике Србије; 4. да 
знају српски језик и језик на којем остварују 
образовано-васпитни рад

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем обра-
зовању: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
- оверене копије диплома и првог и другог 
степена, не старије од 6 месеци); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
(оверену копију дипломе, да није старија од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности из суда и 
МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци), фотоко-
пију или очитану личну карту. Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају наведене услове 
за оглашено радно место, а чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-

ни сви потребни докази, упутиће се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији„Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Раде 
Драинац” 11211 Борча, Ковиловска бр. 1, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон 011/3322-950.

ОШ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у чл. 139 и да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 141, 142, 143 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања настваника и стручних сарадни-
ка ко у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 7/2021) и то: у погледу обра-
зовања потребно је да има одговарајуће висо-
ко образовање из чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
стидије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошкох 
наука, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године да испуњавају услове у погледу врсте 
образовања прописане из чл. 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

Наставник физичког васпитања
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања 
настваника и стручних сарадника ко у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/2021) и то: да 
имају одговарајуће високо образовање из чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, лице које је стекло одговарајуће 
образовање на студијама - мастер академске 
стидије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, на основним сти-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-

зовање до 10.09.2005. године, да испуњавају 
услове у погледу врсти образовања прописане 
из чл. 3 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставниика и стручних сарадника у 
основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати треба и: да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису кри-
вично осуђивани на безусловну казну затво-
ра у трајању од најмање три месеци као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица или родоскрњавење, 
запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да су држављани Републике Србије, 
да знају српски језик (доставља се уколико 
кандидат није одговарајуће образовање сте-
као на српском језику). Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 
дипломе о стеченој стручној спреми или ове-
рену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика (уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику 
подноси доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима школа ће тражити од 
изабраног кандидата пре закључивања уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају горе наведену доку-
ментацију. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор (испуњавају услове кинкурса) упућују 
се психолошку процену способности зарад 
са ученицима коју врши надлежна нацио-
налана служба за запошљавање применом 
стандрадизованих поступака. Пријаве слати у 
затвореном омоту са назнаком „За конкурс” на 
наведену адресу школе. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити на број телефона 
011/2623-257.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
129/21) за наставника средње стручне шко-
ле из подручја рада трговина, угоститељство, 
туризам, за педагога и психолога: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
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не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лица из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу); да има обуку и положен 
испит за директора установе, а изабрани кан-
дидат који нема положен испит, дужан је да 
га положи у складу са одговарајућим прописи-
ма; да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: биографске податке, односно радну био-
графију; диплому о завршеном одговарајућем 
високом образовању; уверење о положеном 
испиту за лиценцу односно стручном испиту за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; доказ издат од одговарајуће високошколске 
установе о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку); потврду о раду у установи на пословима 
образовања и васпитања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује, уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса; 
доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Сви наведени докази морају бити: 
оригинал или оверене копије и не могу бити 
старији од 6 месеци. Пријаве за конкурс доста-
вити на наведену адресу школе, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Контакт 
тел. 011/3225-894.

ПУ “ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 069/2220-512

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Сестра на превентиви

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра општег или педијатријског смера.

ОСТАЛО:  При јаве  слати  на  e -ma i l : 
vrtickamicakidrugari@gmail.com у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОШКО БУХА”

Београд, XXI дивизије 31
тел. 011/2417-174

e-mail: boskobuha@eunet.rs

Директор
установе у посебним условима, на 

период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/21), и то: да кандидат 
поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе и подручја рада, педагога 
или психолога, односно лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање, и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. - поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обука и положен испит за 
директора установе (изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује, као 
и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву (попуњен 
пријавни формулар који се преузима са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја) на конкурс 
кандидати треба да приложе. Оригинал, или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старије од шест месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци (не старије од шест 
месеци): оригинал, или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност), потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
републике србије (не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења (не старије од 6 месеци) из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; оригинал или оверена фотокопија 
уверења да није покренута истрага, нити да 
се води поступак пред надлежним судом, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ, не старије од 6 месеци (само канди-
дати који су обављали дужност директора); 
доказ о знању српског језика, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српс-
ком језику; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 

Посао се не чека, посао се тражи
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просветног саветника), ако га поседује; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе), лекарско уве-
рење - да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци), биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора установе. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на Конкурс за избор директо-
ра са потребним доказима о испуњењу подно-
се се лично или препорученом пошиљком на 
адресу ОШ „Бошко Буха”, 11000 Београд, XXI 
дивизије 31, уз напомену „Конкурс за дирек-
тора установе у посебним условима - не отва-
рати”. Сва потребна обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број 
телефона: 011/2417-174.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
11030 Београд, Црвено барјаче 6

e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
тел. 011/2399-109

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и вапитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) 
и да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар (који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), и кратку биографију, 
кандидати достављају установи следеће дока-
зе о испуњености услова: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о неосуђиваности у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), доказ о знању српског језика доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати који испуњавају услове 
конкурса упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-

вања применом стандардизованих поступка. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или слати на адресу: ОШ „Мирослав 
Антић”, Црвено барјаче 6, 11147 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време преко 60 дана  
до повратка одсутне запослене  

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа, прописани члановима 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл .гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/20, и 129/21): 1) одго-
варајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Кандидат 
треба и да: 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (Лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уз пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидат треба под-
нети: оверен препис или оверену фотокопију 

дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са чланом 2 став 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21); уверење да није осуђиван - ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 
6 месеци) за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања тј. извод из каз-
нене евиденције, који прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
РС - оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од 6 месеци); потврда да није утврђе-
но дискриминаторно понашање кандидата у 
складу са законом о забрани дискриминације 
(потврду издаје повереник за заштиту равноп-
равности), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом - оригинал или оверена фото-
копију, кратку биографију (ЦВ) и податке о 
свом професионалном развоју (портфолио). 
Уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, а за лица која 
нису стекла образовање на српском језику 
- доказ о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са 
конкурсом, траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: ОШ „Веселин Маслеша” 11010 Београд, 
Улица Кумодрашка број 72, са назнаком –“За 
конкурс - наставник разредне наставе у про-
дуженом боравку”. Контакт особа: секретар 
школе, тел. 011/2471-702.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Фармакогнозија

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука, 
научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој нау-
ке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, ориги-
нални метод и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира 
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и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима, већи број 
научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, односно већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оригинално струч-
но остварење. остварене резултате у развоју 
научно-наставог подмладка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специја-
листичким и мастер академским студијама; 
завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области (овере-
не фотокопије); биографију; списак радова; 
радове; уџбеник / монографију / практикум / 
збирку задатака / оригинално стручно оства-
рење; извод из матичне књиге рођених (фото-
копија) и уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (фотокопија). Услови за избор у 
звање су прописани: Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање 
наставника на Фармацеутском факултету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета у Београду и Статутом Факултета.

Редовни професор за ужу научну 
област Фармацеутска технологија

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука, 
научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој 
науке у ужој научној области објављених у 
међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, односно оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима, 
већи број научних радова који утичу на раз-
вој научне мисли у ужој области објавље-
них у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, односно већи 
број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним ску-
повима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење. оства-
рене резултате у развоју научно-наставог 
подмладка на факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер ака-
демским студијама; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним 
претходним степенима студија и стеченом 
научном називу доктора наука из одгова-
рајуће научне области (оверене фотокопије); 
биографију; списак радова; радове; уџбеник 
/ монографију / практикум / збирку задата-
ка /оригинално стручно остварење; извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-

рење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (фотокопија). Услови за избор у звање су 
прописани: Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставни-
ка на Фармацеутском факултету, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Медицинска биохемија

на одређено време од 5 година, 
за рад на Фармацеутском факултету  

у Београду

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора нау-
ка из научне области за коју се бира и има 
научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одгова-
рајуће научне области (оверене фотокопије), 
биографију, списак радова, радове, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (фотокопија). Услови за избор у звање су 
прописани: Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника на Фарма-
цеутском факултету, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Фармацеутског факул-
тета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Патофизиологија

на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област 
Медицинска биохемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно магистар нау-
ка коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације и показује смисао за наставни рад; 
завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија (оверене фотокопије), биографију, 
уверење о похађању докторских академских 
студија, доказ да је прихваћена тема доктор-
ске дисертације (уколико је магистар наука), 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) 
и уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (фотокопија), потврду МУП-а да кан-
дидат није кажњаван и уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, нити да је покренута истрага. 
Услови за избор у звање су прописани Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Београду и Статутом Фармацеутског 
факултета.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Фармакогнозија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив 
доктора наука и показује смисао за наставни 
рад; завршен фармацеутски факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука (оверена фото-
копија), биографију, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (фотокопија), 
потврду МУП-а да кандидат није кажњаван и 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага. Услови за избор у звање 
су прописани Законом о високом образовању 
и Статутом Фармацеутског факултета Универ-
зитета у Београду. Напомена: пријаве канди-
дата са прилозима се подносе у писаној фор-
ми архиви Факултета, ул. Војводе Степе 450 у 
року од 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“

11000 Београд, Краља Петра 7 
тел. 011/2635-420, 060/5299-902

e-mail: sekretarijat@oskraljpetarprvi.edu.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане у чл. 122 и 139 
и члану 140 ставови 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), у даљем тексту Закона. За директо-
ра школе може бити изабрано лице које има 
одговарајуће високо образовање стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из 
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области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисципинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка, (2) на основним студијама у трајању од 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника те врсте шко-
ле и подручје рада, за педагога и психолога 
школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), као доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора и оцену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора школе. Изузетно, ако се на 
конкурс не појави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем, из члана 140 ставо-
ви 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сараника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: биографске податке, односно радну био-
графију; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); обуку и положен испит за 
директора (пријава се неће сматрати непот-
пуном, уколико кандидат нема обуку и поло-
жен испит за директора, ако кандидат буде 
изабран, дужан је да исти положи у року до 
две године од дана ступања на дужност); ори-
гинал или оверену фотокопију потврде да има 
најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
образовања, односно за лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6 Закона, потврду 
да има најмање 10 година радног искуства у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог образовања; оригинал 
или оверену фотокопију лекарског уверења 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 

из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; предлог програма рада директора 
школе за време трајања мандата од 4 године; 
фотокопију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора кандидата;фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања уколико 
се на конкурс пријави лице који је претходно 
обављало дужност директора установе; ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, ( уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 
пријемни формулар за пријаву на конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Конкурс за избор директо-
ра школе“, лично или поштом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс се неће 
узети у разматрање, као и фотокопије докуме-
ната која нису оверене од стране надлежног 
органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, рад-
ним даном од 9 до 14 часова, на телефон: 
011/2635-420.

ОШ “14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132

тел. 011/8701-213

Директор
на одређено време  

од 4 године 

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122, 123, 139 и 140 ст. 1 и ст. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021-6/2020) 
односно следеће услове: 1. поседовање одго-
варајућег високог образовања за наставника 
основне школе и овог подручја рада, за педа-
гога или психолога, стеченог у складу са чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; лице из подтачке (2) тач-
ке а) услова 1 мора да има 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 пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. поседовање дозво-
ле за рад наставника односно стручног сарад-
ника; 3. поседовање обуке и положеног испи-
та за директора установе (изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност); 4. најмање осам годи-
на рада на пословима образовања и васпи-

тања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
5. поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са ученицима; 6. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе 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 није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање од стране кандидата; 7. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
8. знање српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Комисија 
за избор директора цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај 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 вред-
новања. Ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
чл. 140. ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора шко-
ле може бити изабрано и лице, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, које има одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
стуковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање за наставника ове 
врсте школе, дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат треба да достави биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се, 
заједно са потребном документацијом, дос-
тављају на горе наведену адресу, путем поште 
препорученом пошиљком или лично, у затво-
реној коверти, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва која не буде садржала уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном. Школа нема обавезу 
да пријављеном кандидату враћа докумен-
тацију. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
одштампан са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о држављанству (уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци - ориги-
нал или оверену фотокопију); оверени препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), оверени препис 
или оверену фотокопију документа о поседо-
вању дозволе за рад (документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту); оверен препис или оверену фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује), потврду о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, ост-
вареном након стеченог одговарајућег обра-
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зовања; уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију), доказ да 
зна српски језик односно језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, и у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је поло-
жио српски језик по програму високошколске 
установе – оригинал или оверену фотоко-
пију), очитану личну карту или фотокопију 
личне карте- проверите да ли смо ово прошли 
пут тражили, биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе, као и са контакт пода-
цима о кандидату, кандидат може доставити 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико је надзор вршен, а уко-
лико није кандидат доставља оверену изјаву 
о томе; Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе, дужан је да 
достави доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико је исто вршено (уколи-
ко није, оверену изјаву кандидата о томе). 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученици-
ма доставља изабрани кандидат. Школа ће 
лица која су се пријавила на конкурс обавес-
тити о извршеном избору директора школе, 
у року од 8 дана од достављања решења о 
именовању директора школе од стране мини-
стра просвете. Решење о именовању дирек-
тора школе коначно је у управном поступку. 
Учесник конкурса има право на судску зашти-
ту у управном спору. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле сваког радног дана од 8.00-15.00 часова 
путем телефона 011/870-1213.

“СКАСКА“
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈИ 

ВРТИЋ И ЈАСЛИЦЕ
11000 Београд, Миће Поповића 13

тел. 063/7451-975

Медицинска сестра - васпитач 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању 

Васпитач 

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 12 месеци радног искуства; 
лиценца за наставника, васпитача и стручног 
сарадника.

ОСТАЛО: Предвиђен пробни рад. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на наведени 
број телефона. Оглас је отворен до попуне.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

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

У публикацији „Послови“ 02.02.2022. годи-
не, техничком грешком је поништен оглас од 
19.01.2022. године за наставника предмета 
физичко васпитање. Наведни оглас је важећи. 
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кан-
дидатима.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб.
тел. 019/545-085, 019/542-737

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у члану 132, 139 и 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), а то 
су: 1. да има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) 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 сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС на 
конкурс потребно је приложити и следеће: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и то: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним студија-
ма, оверену фотокопију дипломе о завршеним 
мастер академским студијама, односно овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма у четворогодишњем трајању, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван 

у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); доказ да канди-
дати знају српски језик на којем се остварује 
образовни васпитни рад (само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; радну био-
графију (необавезно). Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 060/030-246

Наставник математике

Наставник физике

Наставник музичке културе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 30% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 25% радног времена

Наставник грађанског васпитања
у 2. циклусу основног образовања и 
васпитања, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко  
60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему према чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон) и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријавни формулар (налази се на инетер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) на конкурс поднесу сле-
дећа документа: диплому (оригинал или ове-
рену фотокопију), извод из МК рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о 
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држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику), уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности за 
кривична дела под тачком 3 услова конкур-
са. Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат доставља приликом 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
Комисија у поступку прописаним чланом 154 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон 060/030-246.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ“ 

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202 

1) Наставник физике

2) Референт за финансијско-
рачуноводствене послове - 

благајник

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 
1. одговарајуће образовање, и то: за рад-
но место под бројем 1) одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник 
РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; за рад-
но место под бројем 2) одговарајуће средње 
образовање у трајању од четири године и 
знање рада на рачунару; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик - обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се 
достављају уз пријавни формулар: оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању; потврдa да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-

зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, издатa по објављивању 
конкурса; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља 
само онај кандидат који одговарајуће висо-
ко образовање није стекао на српском јези-
ку. Услов 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 проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Докази о испуњености услова из тач. 1) и 3) 
-5) саставни су део пријаве на конкурс и под-
носе се у виду оверених фотокопија, а докази 
под 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Доказ који се односи на физичку и 
здравствену способност кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар и документацију кандидати дос-
тављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навес-
ти радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба посла-
ти на горе наведену адресу школе, или преда-
ти лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
неће се разматрати. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
“КЊАЗ МИЛОШ”

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1

Техничар за одржавање 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) средња стручна спрема информа-
тичког смера, радно искуство 6 месеци, 2) да 
кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима: 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају одштампани 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-

тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају: радну био-
графију са наведеном адресом становања и 
контакт телефоном; доказ о одговарајућем 
образовању у складу са условима из тачке 1) 
и 2) оверену копију дипломе - не старију од 
шест месеци, доказ о радном искуству (угвори 
о раду, волонтерски уговори, потврду посло-
давца), уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а РС (оригинал - да није 
старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
- не старија од шест месеци - само учесник 
конкурса који је променио презиме после 
издавања уверење, односно дипломе), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старија од шест месеци), доказ о 
знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима достављају иза-
брани кандидати пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за 
оглашено радно место, а чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма код Националне службе за запошљавање. 
Одлуку о избору кандидата донеће дироктор, 
након добијања резултата психолошке проце-
не кандидата, у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе свих кан-
дидата који испуњавају услове. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама 
Економско-трговачке школе “Књаз Милош” у 
Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на број контакт телефона који су навели 
у својим пријавама. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

Техничар за одржавање 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) средња стручна спрема информа-
тичког смера, радно искуство 6 месеци; 2) да 
кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима: 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају одштампани 
пријавни формулар на званичној интернет 
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страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају: радну био-
графију са наведеном адресом становања и 
контакт телефоном; доказ о одговарајућем 
образовању у складу са условима из тачке 1) 
оверену копију дипломе - не старију од шест 
месеци, доказ о радном искуству (угвори о 
раду, волонтерски уговори, потврду посло-
давца), уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а РС (оригинал - да није 
старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
- не старија од шест месеци - само учесник 
конкурса који је променио презиме после 
издавања уверење, односно дипломе), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старија од шест месеци), доказ о 
знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима достављају изабра-
ни кандидати пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове за огла-
шено радно место, а чије су пријаве благо-
времене, потпуне и који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Одлуку 
о избору кандидата донеће директор у року 
од 8 дана од дана достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају усло-
ве. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама Гимназије „Таковски устанак” у 
Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на број контакт телефона који су навели 
у својим пријавама. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу.

ЈАГОДИНА

ОМШ “МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

тел. 035/573-060

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (дипломирани музичар, усмерење 
акордеониста; дипломирани музичар - акор-
деониста; академски музичар акордеониста 
и мастер музички уметник - професионални 
статус - акордеониста или хармоникаш); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 

и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају 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. Чланом 140 
Закона прописано је да: наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 цели-
не и оговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005 године. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” број 88/17, 27/18, 27/18 - др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и члана 8 тач-
ка 2.5 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у основној музичкој школи 
„ Миленко Живковић” бр. 107 од 16.03.2018. 
године. Кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених и 
извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а као и да зна српски 
језик. Послодавац нема обавезу обезбеђења 
смештаја за кандидате који имају пребива-
лиште ван седишта послодавца. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу, у секретаријату школе, или 
се шаљу поштом, са повратницом уз напомену 
„За конкурс”.

КИКИНДА

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
23313 Нови Козарци, Краља Петра I бр. 42

тел. 0230/356-005

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017) и следеће услове: 1. да је државља-
нин Републике Србије; 2. да има одговарајуће 
образовање: А) 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, мултидисципли-
нарне и трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или специјалистичке 
струковне студије; Б) на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10.септембра 2005. године; 3. да поседује 
дозволу за рад; 4. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 5. 
да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 6. да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 7. да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 8. да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање наредбе о спровођењу истраге, 
потврђене оптужнице којој није претходила 
истрага или доношење решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела, непостојање дис-
криминаторног понашања, утврђеног у складу 
са законом; неосуђуваност правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности. 

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кре-
тања у служби и биографским подацима и 
предлогом рада директора школе, кандидат 
подноси следећа документа, којима доказује 
испуњење тражених услова: а. уверење о 
држављанству; б. извод из матичне књи-
ге рођених; ц. диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију); 
д. уверење / потврду из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, е. уверење 
/ потврду из надлежног привредног суда да 
кандидат није правоснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, 
ф. уверење / потврду из надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривична 
дела (из тачке 8), г. лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима не старије од 6 месеци; х. 
потврду о навршеним годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања; 
и. уверење о положеном испиту за директо-
ра установе (с обзиром да Министарство про-
свете није организовало полагање испита 
за директора установе, пријава која не буде 
садржала наведени документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит 
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за директора школе); ј. уверење о положе-
ном стручном испиту или положеној лиценци 
за наставника или стручног сарадника (ори-
гинал или оверена фотокопија). Докумен-
тацију која се доставља уз пријаву (под: а, 
б, д, е, ф, г, х, и), кандидат доставља у два 
примерка (један примерак чини оригинал или 
фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник не старије од 6 месе-
ци, а други примерак документације канди-
дат доставља у обичној фотокопији оверених 
примерака). Документацију која се доставља 
уз пријаву (под: ц, ј), кандидат доставља у 
два примерка (један примерак чини оригинал 
или оверена фотокопија, а други примерак 
документације кандидат доставља у обичној 
фотокопији оверених примерака). Уколико је 
диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супрот-
ном је потребно доставити оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (ори-
гинал или оверена фотокопија). Поред наве-
деног кандидат треба у пријави да наведе 
краће биографске податке о кретању у доса-
дашњој служби или радном односу, стручном 
и радном усавршавању и оствареним резул-
татима у раду и предлог мера, организације 
и начин руковођења школом које би спровео 
као директор. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, на број телефо-
на: 0230/356-005. Пријаве са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова подносе се 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс - за 
избор директора, не отварати”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН“

38205 Косовска Грачаница
тел. 038/640-79

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) поседовање одговарајућег 
високог образовања (члан 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања), за наставника, педагога или психолога, 
и то за рад у школи оне врсте и подручја рада 
којој припада школа; 2) испуњеност усло-
ва за пријем у радни однос у установи (члан 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања); 3) дозвола за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 4) обука и 
положен испит за директора установе; 5) нај-
мање осам година рада у установи, на посло-
вима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен 

препис / фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; потврду о радном 
искуству; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); 
оверен препис / фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавез-
но). Рок за пријаву је 15 дана од објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац 

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну 
област Хемија, ужа научна област 

Неорганска хемија
у Институту за хемију Факултета,  
на одређено време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета, Правилником о условима за 
избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседу-
ју потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
такође дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Сходно Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу кандидат је 
обавезан да, све документе којима се доказују 
његови биографски подаци, као и обавезни и 
изборни елементи за избор у звање наставни-
ка предвиђени за одговарајуће научно поље, 
достави у електронском облику, на тај начин 
што ће релевантна документа скенирати, у 
ПДФ формату, похранити у засебне фолдере 
и снимити (нарезати) на компакт диск, који 
се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор, за научну 

област Правне науке, ужу 
Управноправну научну област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира. Остали услови прописани су 
у члану 74 а на период сагласно чланом 75 
Закона о високом образовању и чланом 110 и 
127 Статута Правног факултета Универзитета 
у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова као и доказе из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању, слати 
на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент, за 
научну област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, за ужу 
научну област Електротехника и 

рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - науч-
ни 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. Кан-
дидати поред општих услова треба да испуња-
вају 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 Универ-
зитета 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 Кра-
гујевцу. 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; спи-
сак стручних и научних радова, као и саме 
радове; уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривична дела у ориги-
налу 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 докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми на компакт диску - ЦД-у 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: 
https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адре-
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су: Факултет инжењерских наука, 34000 Кра-
гујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног 
места, научне области и уже научне области 
за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагује-
вцу и Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцент, за научну 
област Економске науке, ужа научна 

област Пословна економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из нау-
чне области Економске науке: доктор наука 
- економске науке, или научни назив докто-
ра економских наука. Општи предуслов: кан-
дидати морају да испуњавају општи предус-
лов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдом надлежног органа (поли-
цијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима. Усло-
ви утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзитета 
у Крагујевцу, Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, Упут-
ства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање и 
Статута Економског факултета у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити и: биографију; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; оверене фотокопије диплома или 
уверења којима се потврђује стручна спрема; 
уверење Полицијске управе органа да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница; 
списак стручних и научних публикација а за 
кандидате који су у радном односу на Еко-
номском факултету у Крагујевцу и резултате 
усвојене анкете студената. Правноваљану кон-
курсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - ЦД). Конкурс је отворен 15 дана. Прија-
ве са документима, са назнаком “За конкурс”, 
доставити на адресу: ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања (члан 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања), за настав-
ника, педагога или психолога, и то за рад у 
школи ове врсте и подручја рада којој припа-
да Школа и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице које се 
пријави на конкурс мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Испуњеност услова за пријем 
у радни однос у установи (члан 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања): 
да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве на конкурс, 
а лекарско уверење прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду; дозвола за рад настав-
ника, и стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе; најмање осам 
година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже: оверену копију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да против 
лица није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал, или 
оверена копија); доказ да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ 
о поседовању дозволе за рад (оригинал, или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
потврду да кандидат има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; извод из матичне књиге рође-

них (оригинал са холограмом); доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); биографске податке са 
прегледом кретања у служби; остале доказе 
о стручности, организаторским и другим спо-
собностима и квалитетима. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је исти да положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично, или на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Одлука о избору кан-
дидата и пријему у радни однос биће донета у 
законском року. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе преко 
телефона: 034/6333-237.

СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово, Светозара Марковића 43

тел. 034/6100-230

Наставник економске групе 
предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
предвиђених законом о раду морају испуња-
вати услове за пријем у радни однос утврђене 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то да: имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада економија, 
право и администрација а) дипломирани еко-
номиста; б) мастер; имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; имају држављанство Републике 
Србије; знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: ориги-
нал или оверена копија дипломе, одн. уве-
рења којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом; доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење из МУП-а 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више и високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ 
о испуњености услова (лекарско уверење) 
кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи / фотокопије. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаву са потребним документима слати 
на горе наведену адресу или лично предати 
секретаријату школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведени број 
телефона. Моле се кандидати да уз пријаву 
приложе и контакт телефон.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
предвиђених законом о раду морају испуња-
вати услове за пријем у радни однос утврђе-
не чланом 139 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: поседују одговарајуће 
образовање - основно образовање; поседују 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; поседују држављан-
ство Републике Србије; знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе - сведочанства, 
одн. уверења којим се доказује одговарајуће 
образовање; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - уверење из МУП-а 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више и високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ 
о испуњености услова (лекарско уверење) 
кандидат прилаже пре закључења уговора о 
раду. Докази који се прилажу морају бити у 
оригиналу или оверени преписи / фотокопије. 
Рок за доставу пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаву са потребним документима слати 
на горе наведену адресу или лично предати 
секретаријату школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Инфор-
мације се могу добити на горе наведени број 
телефона. Моле се кандидати да уз пријаву 
приложе и контакт телефон.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.

тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање доцент за научну 
област Филолошке науке, ужа 

научна област Српска књижевност
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за научну 
област Науке о уметностима, ужа 

научна област Музичка педагогија
на одређено време од пет годиа

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у 
друштвено-хуманистичком пољу, за избор 
у звање доцент: доктор наука из науч-
не области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској устано-
ви и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама. Предуслов је непо-
стојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о висо-
ком образовању и остали општи, обавезни, 
изборни и посебни услови који су предвиђе-
ни чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 - др. зако-
ни, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 
од 22. 2. 2021. године - www.kg.ac.rs) са изме-
нама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. годи-
не - пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/18 - аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.02021. 
године - пречишћен текст) са изменама и 
допунама (бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. и 
III-01-866/28 од 28. 10. 2021), Правилником 

о критеријумима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/44 од 16.07.2020. године) са изменама и 
допунама (број: III-01-871/19 од 29.10.2020. 
године, број: III-01-1161/22 од 28.12.2020. 
године, брпј: III-01-37/16 од 28.01.2021. 
године и број: III-01-866/27 од 28.10.2021), 
Правилником о ужим научним, уметничким 
и стручним областима Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-497 од 11.06.2021. године 
- пречишћен текст) са изменама и допунама 
III-01-866/26 од 28.10.2021. године и III-01-
965/22 од 25.11.2021. године и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Доку-
мента која је потребно доставити на наведене 
конкурсе: пријава на конкурс; биографија и 
стручна биографија; оверене копије диплома 
свих нивоа студија (са наведеном просечном 
оценом); извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија); фотокопија личне карте и 
очитана лична карта; уверење о држављан-
ству (оверена копија); потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чла-
ном 72 став 4 Закона о високом образовању 
(оригинал или оверена копија); потврда Коми-
сије за обезбеђење и унапређење квалитета 
о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о педа-
гошком искуству на високошколској установи; 
за кандидате који се први пут бирају у звање 
наставника и заснивају радни однос на факул-
тету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно предавање. 
Фотокопије докумената морају бити овере-
не у једном примерку. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
тражена конкурсом као доказ о испуњености 
услова, сматраће се неуредном и неће се узе-
ти у разматрање. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску - ЦД-у) 
у 3 примерка, у складу са Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021. годи-
не - пречишћен текст, доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом 
доказивања биографских података, кандидат 
је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. 
Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, 
у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

Наставник у звање доцент за 
уметничку област Примењене 

уметности и дизајн, ужа уметничка 
област Унутрашња архитектура и 

индустријски дизајн
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности - примењене уметности и дизајн, за 
избор у звање доцент: доктор или магистар из 
одговарајуће уже уметничке области са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педа-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 973–974 | 09.02.2022.70

гошког искуства на високошколској установи 
и уметничка остварења у уметничкој области 
или високо образовање мастер академских 
студија и призната уметничка осрарења. Пре-
дуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 
Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 
од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изме-
нама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. годи-
не - пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/18 - аутентично тумачење), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 
2021. године - пречишћен текст) са изменама 
и допунама (бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. и 
III-01-866/28 од 28.10.2021), Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 
од 16.07.2020. године) са изменама и допу-
нама (број: III-01-871/19 од 29.10.2020. годи-
не, број: III-01-1161/22 од 28.12.2020. годи-
не, бр: III-01-37/16 од 28.01.2021. године и 
број: III-01-866/27 од 28.10.2021), Правилни-
ком о ужим научним, уметничким и стручним 
областима Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-497 од 11.06.2021. године - пречишћен 
текст) са изменама и допунама III-01-866/26 
од 28.10.2021. године и III-01-965/22 од 
25.11.2021. године и другим актима Факул-
тета и Универзитета у Крагујевцу. Докумен-
та која је потребно доставити на наведене 
конкурсе: пријава на конкурс; биографија и 
стручна биографија; оверене копије диплома 
свих нивоа студија (са наведеном просечном 
оценом); Извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија); фотокопија личне карте и 
очитана лична карта; Уверење о држављан-
ству (оверена копија); потврда надлежног 
органа (Полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија); потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење ква-
литета о педагошком раду (за кандидате који 
су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о 
педагошком искуству на високошколској уста-
нови; за кандидате који се први пут бирају у 
звање наставника и заснивају радни однос 
на факултету у саставу Универзитета у Кра-
гујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање.Фотокопије докумената морају бити ове-
рене у једном примерку. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
тражена конкурсом као доказ о испуњености 
услова, сматраће се неуредном и неће се узе-
ти у разматрање. Сву конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на компакт диску - ЦД-у) 
у 3 примерка, у складу са Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 

биографских података, кандидат је дужан да 
се придржава Закона о заштити података о 
личности, односно да све личне податке, тех-
нички, одговарајуће прикрије. Сва документа-
ција и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, Јована 
Цвијића б.б., 34000 Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

36205 Роћевићи, Роћевићи 146а
тел. 036/825-296

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: има одго-
варајуће образовање: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та као лице које је стекло образовање на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; поло-
жен испит за директора установе Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: оверен пре-

пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању (лица која 
су стекла звање мастер прилажу дипломе 
основних и академских студија); уверење о 
положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу - дозволи за рад наставника 
и стручног сарадника (оригинал, или овере-
на фотокопија); дозвола за рад директора 
- лиценца (оригинал или оверена фотоко-
пија) -достављају кандидати који су положи-
ли испит за стицање лиценце за директора; 
потврда надлежне установе да кандидат има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија) доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом; уверење да кандидат није осуђи-
ван, у складу са одредбом члана 139 став 1 
тачка 3) Закона; Уверење мора бити издато 
након објављивања Конкурса, а прибавља се 
у надлежној Полицијској управ; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених; 
потврда одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит о знању 
српског језика (у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, остали кандидати доказују 
овај услов дипломом о стеченом образовању); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе. Лекарско уверење прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године, 
од дана ступања на дужност. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Кандидати учесници конкурса ће бити 
позвани на интервју од стране конкурсне 
комисије, по завршетку рока за пријаву на 
конкурс. Пријаву на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставити лично у школи, или на адресу: ОШ 
„ Јован Дучић ”, 36205 Роћевићи, Др Михајла 
Сретеновића бр. 3, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко теле-
фона 036/825-296.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО  
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.

тел. 036/5150-024

Наставник у звању редовни 
професор, научна област Економске 

науке, за ужу научну област 
Пословна економија

УСЛОВИ: научни назив доктор економских 
наука.

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор, научна област 

Економске науке, за ужу научну 
област Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - економ-
ске науке.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене чланом 74 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01-142 од 22.02.2021.г. 
и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021.г.), Стату-
том Факултета за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 1540 
од 14.08.2020.г.), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 од 
30.03.2021.г. бр. III-01-515/4 од 24.06.2021.г. 
и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021.г.), Упут-
ством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (које је саставни део Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу), Правилником о кри-
теријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 
16.07.2020.г. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.г. 
бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020.г. бр. III-01-
37/16 од 28.01.2021.г. и бр. III-01-866/27 од 
28.10.2021.г.), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављеног кандидата, као 
и опште услове за заснивање радног одно-
са утврђене Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење). Кандидати 
који се пријављују на конкурс морају испуња-
вати општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности, утврђен чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, што доказују 
потврдом надлежног органа да нису осуђива-
ни за кривична дела предвиђена наведеним 
прописима. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; оверене копије 
диплома, односно уверења о стеченом висо-
ком образовању; уверење / потврда / диплома 
којом се доказује просечна оцена претходних 
степена студија; списак објављених струч-
них и научних радова; доказе о испуњавању 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, 
утврђених чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чланом 135. став. 1. Ста-

тута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе 
је потребно доставити у оригиналу или ове-
реној копији. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати 
за избор наставника су дужни да доставе и у 
електронској форми на компакт диску - ЦД, у 
складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, Универзитета 
у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком “Пријава на конкурс”.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 38 Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Светозар Марковић”, Краљево 
и то: да је стекао одговарајуће образовање 
из чл. 38 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Светозар Мар-
ковић”, Краљево и то: стечено средње обра-
зовање IV или V степена стручне спреме за 
подручја рада: машинство и обрада метала, 
електротехника и геодезија и грађевинарство; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
се прибавља пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је у обавези да у року 
од две године од заснивања радног односа 
положи стручни испит за послове заштите од 
пожара. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: попуњен пријавни формулар који 
преузимају и попуњавају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, канидати достављају школи; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; доказ да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима представља лекарско уве-
рење не старије од 6 месеци у тренутку под-
ношења пријаве на конкурс, издато од стране 
овлашћење здравствене установе - доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкур-
са а пре закључења уговора о раду; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и доказ да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, доказ представља оригинал 
уверење надлежног суда и извод из казнене 
евиденције полицијске управе - Одељење за 
казнену евиденцију; доказ о држављанству 
Републике Србије представља оригинал или 
оверена копија уверење о држављанству); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског 
језика / доказ о знању српског језика и језика 
на којем ће остваривати образовно-васпитни 
рад код послодавца (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику / на српском језику и на језику на којем 
ће остваривати образовно-васпитни рад код 
послодавца); оригинал или оверена копија 
сертификата о положеном стучном испиту за 
послове заштите од пожара уколико га канди-
дат поседује; радну биографију. Уз потписану 
пријаву и наведену документацију, потребно 
је доставити и документацију на основу које 
се врши бодовање по критеријумима из чла-
на 29 Правилника о раду (потврда о остваре-
ном радном стажу у установама образовања 
и васпитања и ван установа образовања и 
васпитања, уколико их кандидат поседује). 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” поштом на горе наведену адресу, 
или лично радним даном од 09.00 до 12.00 
часова. Додатне информације о конкурсу 
можете добити од секретара школе на теле-
фон 036/314-296. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве конкурсна комисија неће узимати 
у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОШ “СВЕТИ САВА”
37265 Бачина, Маршала Тита бб.

тел. 037/794-416

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122 став 2, 5 и 6, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и и 
то: - поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено 1) на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
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педагошких наука у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, 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, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника, поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност), 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, неос-
уђиваност правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставни-
ка основне школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стече-
ног одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе следеће доказе о испуње-
ности услова: пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или 
фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, ове-
рен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат посе-
дује), оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс), 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
уверење полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-

вична дела и дискриминаторно понашање из 
члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 
2 месеца од дана достављања пријаве на кон-
курс), уверење привредног суда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од 2 месеца од дана достављања 
пријаве на конкурс); уверење надлежних 
судова да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога (не старије од 
2 месеца од дана достављања пријаве на кон-
курс); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања (оригинал), извештај 
просветног саветника о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (оверена 
фотокопија). Уколико кандидат не поседује 
овај извештај, доставља потврду просветног 
саветника да није извршен стручно-педагош-
ки надзор над његовим радом, доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања достављају 
само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе (оверена фотоко-
пија), преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно), доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(необавезно). Лекарско уверење доставља 
кандидат који је предложен за избор дирек-
тора од стране Школског одбора. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености 
предвиђених услова слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”. На полеђини коверте обавезно 
написати име, презиме, адресу и број теле-
фона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Документација се неће враћати 
кандидатима. О резултатима конкурса канди-
дати ће бити обавештени у законском року. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
037/794-416.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

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

Наставник српског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: за наведено радно место кандидат 
треба да испуњава услове из члана члана 139 
и члана 140 став 1) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 129/21) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 
11/16 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20 14/20-162, 
15/20-257, 1/21-193), да има одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду 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 дос-
тављају школи потребну документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да има одговарајуће обра-
зовање 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 под-
носе оверену фотокопију дипломе основних и 
мастер студија; оригинал или оверену фото-
копију 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 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку 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 кон-
курсна комисија коју именује директор у скла-
ду 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 сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидтаима са листе из претходоног става, 
сачињава образложену листу свих кандида-
та 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 горе наведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе, путем телефона 016/234-612.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ“

16212 Свође, Тегошница

Стручни сарадник - педагог школе

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
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вама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чл. 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019), 
и то: да имају одговарајуће високо образо-
вање: 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 педа-
гошких наука (у овом случају је неопходно да 
кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
децембра 2005. године. Изузетно, наставник 
јесте лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Кандидати треба и: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу за законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон и 6/2020); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете (формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања - http: //www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају: 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика - доказ 
да је положио испит из тог језика по про-

граму одговарајуће високошколске установе 
(достављању само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат је дужан да достави пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема разултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се на адресу школе у затвореној коверти, 
лично или поштом са назнаком „За конкурс 
- наставник разредне наставе односно струч-
ни сарадник - педагог“, ОШ „Вук Карадзић“, 
16212 Свође, Тегошница. Пожељно је да кан-
дидати у пријави назначе контакт телефонон. 
Све потребне инофрмације могу се добити код 
секретара школе на телефон: 063/8860-974.

ЛОЗНИЦА

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ”
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6

тел. 015/882-178

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, закључак УС РС-22/11, Одлука 
УС РС-79/11, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС 
и 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/2021), стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021), 
односно да је: 1) професор математике, 2) 
дипломирани математичар, 3) дипломирани 
математичар за теоријску математику и при-
мене, 4) дипломирани математичар за рачу-

нарство и информатику, 5) дипломирани 
математичар - информатичар, 6) професор 
математике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) про-
фесор информатике - математике, 9) дипло-
мирани математичар - астроном, 10) дипломи-
рани математичар - примењена математика, 
11) дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), 12) дипломирани информатичар, 
13) мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике 
и физике, 16) мастер професор математике и 
информатике, 17) мастер професор физике и 
математике, 18) мастер професор информати-
ке и математике, 19) дипломирани професор 
математике-мастер, 20) дипломирани мате-
матичар - мастер, 21) дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), 22) дипломирани матема-
тичар - професор математике, 23) дипломира-
ни математичар - теоријска математика, 24) 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), 25) про-
фесор хемије - математике, 26) професор гео-
графије - математике, 27) професор физике 
- математике, 28) професор биологије - мате-
матике, 29) професор математике - теоријско 
усмерење, 30) професор математике - тео-
ријски смер, 31) дипломирани математичар и 
информатичар, 32) дипломирани математичар 
- механичар, 33) мастер професор предметне 
наставе, 34) 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 мате-
матике и информатике; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе сле-
дећа документа: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - http://
www.mpn.gov.rs (одељак Запошљавање у 
просвети); 2) извод из матичне књиге рође-
них (оригинал са холограмом или оверену 
фотокопију); 3) уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
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фотокопију); 4) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, а 
за лица којима још није издата диплома, ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одго-
варајућем образовању - кандидати који су 
студије уписали почев од 10.05.2005. године 
у обавези су да доставе оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању или оверене фотокопије уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању и за основне 
академске студије (или струковне студије) и 
за мастер (специјалистичке) студије; 5) ове-
рену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о образовању из психолош-
ких, 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања); 6) оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије, однос-
но оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту, односно испита за лиценцу 
(само учесник конкурса који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); 7) уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на срп-
ском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве; 8) уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); 9) радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос). Уколико учесник конкурса не достави 
доказе из тачке 5) и 6) пријава се сматра пот-
пуном, али кандидат који буде засновао радни 
однос по конкурсу, обавезан је да наведено 
образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат по коначности одлуке о избору кандидата, 
а пре закључења уговора о раду. Лица која 
испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи 
избор упућују се на проверу психофизичке 
способности у надлежну службу за послове 
запошљавања, а о датуму и времену провере 
психофизичке способности биће обавештени 
од стране школе на број телефона који напи-
шу на пријави. Након обављене психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандидати-

ма, а о датуму обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом или лич-
но, са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место наставник математике” на адресу шко-
ле. Фотокопије докумената које нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. За додатне информације 
обратити се на телефон 015/882-178.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ВРАГОЛИЋ”

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу

Наставник технике и технологије

Наставник информатике  
и рачунарства

са 75% радног времена

УСЛОВИ: кандидат, поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и услове из члана 139 и 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/22): да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и сручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријав-
ни формулар и кратку биографију кандидати 
подносе и одговарајућу документцију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету кандидати 
који су завршили основне студије од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама 
првог степена и дипломе о завршеним сту-
дијама другог степена - за кандидате који су 
завршили студије по прописима који су уређи-
вали високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; оригинал или оверену 
фотокопију потврде - уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверену копију уве-

рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству 
(не стрије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рена фотокопија, извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела (не старије од 6 месеци), кандидат који 
није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. За кан-
дидате који уђу у ужи избор обавезна је прет-
ходна психолошка процна способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопија-
ма. Пријава на конкурс треба да садржи акту-
елни број фиксног или мобилног телефона и 
тачну адресу пребивалишта. У складу са чла-
ном 154 ст. 2 кандидати попуњавају формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Пријаве са докази-
ма о испуњеним условима конкурса се дос-
тављају лично или на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лич-
ности. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 015/561-869.

НИШ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

1) Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор за 

ужу научну област Ботаника
на Департману за биологију и екологију, 

на одређено време од 5 година  
или на неодређено време

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

2) Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Екологија и заштита 

животне средине
на Департману за биологију и екологију, 

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

3) Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Теоријска физика и 

примене
на Департману за физику,  

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор физичких наука.

4) Сарадник у звање асистент 
са докторатом за научну област 

Биолошке науке
на Департману за биологију и екологију, 

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.
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5) Сарадник у звање асистент за 
научну област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке,  

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија из области рачунарских наука, мастер из 
области рачунарских наука.

Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подносе: 
пријаву, биографију, оверен препис дипломе 
о докторату, списак научних радова са биб-
лиографским подацима као и саме радове, 
(списак радова доставити и у електронском 
облику, за сваки рад у часопису навести одго-
варајући линк) за радно место предвиђено 
овим конкурсом. 

Кандидати за радно место 4 подносе: пријаву, 
биографију, доказ о стеченом научном степе-
ну доктор наука, списак научних радова као и 
саме радове уколико их кандидат има. 

Кандидати за радно место 5 подносе: пријаву, 
биографију, оверене копија диплома са прет-
ходних нивоа студија и одговарајуће додатке 
дипломи или уверења о положеним испитима, 
доказ да је студент докторских студија, списак 
научних радова као и саме радове уколико их 
кандидат има. 

ОСТАЛО: Кандидати за избор у наставничка 
звања, су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и пре-
дају Образац који се налази на wеб порталу 
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛАН РАКИЋ”

18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 
да имају одговарајуће образовање; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се дос-
тавља при закључењу уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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. Послове наставника 
технике и технологије може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/19), које је стекло одговарајуће 
високо образовање и стручно звање: профе-
сор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, профе-
сор техничког образовања и машинства, про-
фесор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, 
професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образо-
вање ОТО, дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
професор техничког образовања и васпи-
тања, професор техничког васпитања и обра-
зовања, професор политехничког образовања 
и васпитања, професор политехничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких 
комуникација, професор производно-технич-
ког образовања, дипломирани педагог за тех-
ничко образовање, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор основа 
технике и производње, професор политехни-
ке, професор технике и медијатекарства, про-
фесор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор технике - мастер, мас-
тер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, професор 
основа технике и информатике, мастер про-
фесор технике и информатике за електронско 
учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степе-
на из области техничког и информатичког 
образовања). Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из раз-
војно-педагошких предмета. По расписаном 
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне Полицијске управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата дипло-
ма оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили други степен, достављају и оверену 

фотокопију дипломе са основних академских 
студија). Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања рад-
ног односа. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријавни 
формулар, заједно са потребном документа-
цијом, кандидати подносе лично или поштом 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код чланова коми-
сије на телефон: 018/261-313. Неблаговреме-
не, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

Чистач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Канидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 
да је стекао одговарајуће образовање - основ-
но образовање, први степен стручне спреме; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из тачака 1) до 5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 
3) до 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: попуње-
ни пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, а 
за лица којима још није издата диплома ове-
рену фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(само учесник конкурса који је променио пре-
зиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месе-
ци, овера фотокопије не старија од 6 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
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дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против 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 ста-
рији од 30 дана); пријаву на конкурс са био-
графијом. Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања рад-
ног односа. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријавни 
формулар, заједно са потребном документа-
цијом, кандидати подносе лично или поштом 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код чланова Коми-
сије на телефон: 018/261-313. Неблаговреме-
не, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“КОЛЕ РАШИЋ”

18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест висо-
ко образовање стечено: на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
науке или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основ-
ним 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 пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника; поседовање лиценце за директо-
ра школе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дују може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично длео 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандида-

та, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (соновне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, обуку и поло-
жен испит за директора школе и најмање 
десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одго-
варајућег образовања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурсне документације се дос-
тављају Основној школи „Коле Рашић” Ниш, 
у улици Васе Чарапића 8б, у Нишу, поштом 
или лично у канцеларији секретара школе 
сваког радног дана од 8 часова до 14 часова. 
Конкурсна документација мора бити уредно 
спакована у коверат на коме ће се нагласи-
ти „За конкурс за избор директора” и основ-
ни подаци лица које документацију предаје. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз формулар пријаве на 
конкурс, кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (оригинал или оверен пре-
пис / фотокопије уверења о држављанству 
не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); оверен препис / фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стучном испиту; потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; оцена о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), 
а уколико се на конкурс јавило лице које је 
претходно обављало дужност директора шко-
ле, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања; оверен препис / фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује); доказ о неосуђиваност правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично длео 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о томе да се против канди-
дата не води кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога; доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима; радна 
биографија са доказима о стручним и органи-
зационим способностима; оквирни план рада 

за време мандата. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 018/242-240 сваког радног 
дана од 8 часова до 14 часова.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): да имају одгова-
рајуће 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 закљу-
чењу уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Врста образовања: кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне облати или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандида-
ти су дужни да доставе: пријавни формулар 
доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завр-
шили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија); уверење о 
неосуђиваности не старију од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (орги-
нал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених не старије од 6 месеци 
(оргинал или оверену фотокопију); канди-
дат 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, или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у ковер-
ти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос за радно место наставника физичког и 
здравственог васпитања” у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021): да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 Закона; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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: 
кандидат треба да испуњава следе услове: 
да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне обла-
ти или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија); уверење о 
неосуђиваности не старију од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (орги-
нал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених не старије од 6 месеци 
(оргинал или оверену фотокопију); канди-
дат 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 или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
за радно место наставника биологије” у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, 
познавање ромског језика и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Фор-
мулар је доступан на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, (доставља 
у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошкол-
ске установе о броју бодова; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије; 
уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију; доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; уверење о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима) - доставља се 
пре закључења Уговора о раду. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс слати на горе наве-
дену адресу. Контакт телефони: 018/804-644.

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: да кандиат има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 

зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидат за радно 
место медицинска сестра-васпитач мора да 
има: одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије 
или специјалистичке струковне студије), на 
којима је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста - васпитач; средње образовање у 
складу са посебним законом о чему као доказ 
прилаже оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми медицинске сестре - васпи-
тача. Уз оверену копију диплома, односно 
сведочанства кандидати достављају: пријав-
ни формулар који се преузима са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја - www.mpn.gov.rs; потписану 
биографију кандидата; оверену фотокопију 
уверења о држављанству (да није старије од 
шест месеци); оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (да није старије 
од шест месеци). Сву наведену документа-
цију кандидати достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, лично или на горе навдену адресу. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља 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 одго-
варајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон: 018/823-
430. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати 
који испуњавају услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања - Ниш.

НОВИ ПАЗАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ ПАЗАР“

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/321-048

Наставник српског и босанског 
језика

Наставник енглеског језика
за 20% норме, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана 
до повратка запослене која се налази  

на породиљском одсуству

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице, под условом прописаном Законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, 2) има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републи-
ке Србије, 5) зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (српски и босански). 
Уз одштампани примерак пријемног форму-
лара који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, кандидати 
су дужни да доставе следећу докментацију: 
доказ о стручној спреми - диплома, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија; уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о познавању 
језика на коме се обавља образовно-васпит-
ни рад, односно знање српског и босанског 
језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском 
и босанском језику или да је кандидат поло-
жио испит из наведних језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, у скал-
ду са чланом 141 Закона о основама система 
образуовања и васпитања; уверење да кани-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најамње 30 бодова или доказ о положе-
ном испиту за лиценцу за оне кандидате који 
ово образовање поседују. Напомена: лекарско 
уверење кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом доставит на горе наведену адресу. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана огла-
шевања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрити. Контакт телефон: 
020/321-048.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 30305 Дежева

тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник српског језика
са 44% радног времена, на одређено 

време, за рад у ИО у Шароњу, а најдуже 
до повратка запослене са породиљског 

и боловања ради неге детета  
до 15.12.2022. године

УСЛОВИ: поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуња-
ва и услове у складу са чланом 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018- др. закони, 10/19 и 6/2020 и 
129/2021) и да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци, оригинал или оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању из 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, доказ о испуњености усло-
ва из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (уколико 
кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 

са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви у складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разма-
трати. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Прија-
ве на са потребном документацијом слати на 
горе наведену адресу школе.

НОВИ СА Д

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21471 Равно Село, Маршала Тита 112

Наставник историје
са 70% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1-5, и 
чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 и и чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“ Сл. гл. РС “ бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20 и 129/21) односно да: 1. 
има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“ Сл. гл. РС “ бр. 11/12, 15, 13, 5/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19) сте-
чено: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, или на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 четри године, по пропи-

сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; обавезно обра-
зовање из члана 140 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичкиг дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: доказе о испуњености услова 
конкурса кандидати достављају школи уз 
попуњен пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: биографију, доказ о одговарајућем 
образовању, доказ о држављанству РС, доказ 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова 
морају бити у оргиналу или оверене копије, 
не старије од шест месеци. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс донети лично или 
слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Не отварати - пријава за конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асиситент за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, група 
предмета Биомеханика

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Уписане докторске студије или ака-
демски назив магистра наука и прихваћена 
тема докторске дисертације са завршеним 
претходним нивоима студија са укупном про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат 
треба да испуњава услове који су предвиђени 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17) и Статутом Факултета спорта и 
физичког васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, доказе о испуњености 
услова из конкурса (оверену копију дипломе 
Факултета спорта и физичког васпитања, ове-
рену копију дипломе о завршеним мастер сту-
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дијама или дипломе о стеченом академском 
називу магистра наука и потврду о уписаним 
докторским студијама или потврду о прихва-
тању теме докторске дисертације на Факул-
тету спорта и физичког васпитања), и доказ 
о неосуђиваности (МУП). Пријаве са докумен-
тацијом подносе се Општој служби Факултета 
спорта и физичког васпитања у Новом Саду, 
Ловћенска 16. Рок за пријављивање је 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 021/450-188 
локал 124.

ОШ “ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чл.122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а то 
су: високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена -мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не 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 пред-
мета или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога; дозволу за рад (лиценцу) наставника; 
лиценцу за директора школе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора 
школе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-

но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставни-
ка основне школе, дозволу за рад наставника, 
обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада на пословима вас-
питања и образовања у установи, после сте-
ченог одговарујћег образовања. 

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз 
пријаву за конкурс: попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар се 
налази се на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); 
доказ о држављанству Републике Србије, 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверена фотокопија докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
оверена фотокопија доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) - само ако је 
кандидат поседује; оверена фотокопија дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања; 
извештај просветног саветника (само за кан-
дидате који су претходно обављали дужност 
директора установе); оверена фотокопија 
лиценце за директора школе (ако је канди-
дат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (уверење из казнене еви-
денције надлежне службе МУП-а, не старије 
од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ “Ђорђе 
Натошевић”, Нови Сад, Максима Горког 54, 
са назнаком “Конкурс за директора”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон број: 021/6612-957, лок 3.

ОШ “МИЛЕТА ПРОТИЋ”
21424 Товаришево 
Маршала Тита 64

Чистачица

Домар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- ОУС, 113/2017 и 
95/18-аутентично тумачење) кандидати тре-
ба да испуњавају и посебне услове: за рад-
но место чистачице основно образовање, а за 
радно место домара потребно је одговарајуће 
средње образовање, електро, столарске или 
водоинсталатерске струке и положен стручни 
испити за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларни-
ци); да имају психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 РС; да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз читко попуњен пријавни фор-
мулар са странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја доставити сле-
дећу документацију (може се преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs) доставити: оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању; за радно место домара 
доказ о положеном стручном испиту за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); кратку биогра-
фију (ЦВ); потврду о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - не старију од 1 месеца; доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “ Послови”. Пријаве се подносе на фор-
милару са званичног сајта Министарства про-
свете. Лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду, 
Конкурсна комисија врши ужи избор кандида-
та, који се у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава упућују на предходну 
проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима. Проверу психофизичких 
способности врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве са документацијом подносе се лично или 
поштом, на адресу школе, са назнаком “ За 
конкурс”. На пријави обавезно назначити на 
које радно место се односи. Ближе информа-
ције о кункурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 021/758-006. Подне-
та документација се не враћа.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ “КОСТА ТРИФКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

Наставник физике
са 90% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запослене са функције а најкасније 

31.08.2022. године

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен струч-
не спреме прописане законом. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, про-
писаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21): да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи за кандидате који су завршили 
основне студије у трајању од најмање 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци; да зна језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ о неосуђиваности - извод из казнене 
евиденције, који издаје МУП Србије (не ста-
рији од шест месеци); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). 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, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на броје-
ве телефона које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама школе, а о месту и времену 
ће бити благовремено обавештени. Неће се 

разматрати пријаве које су неблаговреме-
не, непотпуне, уз које нису приложени дока-
зи који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у Публикацији 
“Послови”, Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе у 
канцеларији секретара ОШ “Коста Трифко-
вић”, 21000 Нови Сад, Берислава Берића 2.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Телекомуникације и 

обрада сигнала
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријуми-
ма за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Организација и технологије 

транспортних система у звању 
ванредног професора на одређено 
време од пет година или редовног 
професора на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области саобраћајно инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14. Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2. и 3. 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија

на одређено време од три године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области области архитектура (ТТ) и 
студент је докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) или завр-
шене магистарске студије из области области 
архитектура (ТТ) по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваће-
ну тему докторске дисертације, као и услови 
прописани чланом 84 Закона о високом обра-

зовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Саобраћајнице
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
грађевинско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке ака-
демске студије, као и услови прописани чла-
ном 83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 163 Статута Факултета техничких наука, 
чланом 11 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 
Архитектонско-урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од једне године

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

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
елекротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Енергетска електроника, машине, 
погони и обновљиви извори 

електричне енергије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 8109.02.2022. |  Број 973–974 |   

шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
елекротехничко и рачунарско инжењерство 
и уписане мастер академске студије или спе-
цијалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета 
техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Квалитет, ефективност и логистика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона 
о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Ста-
тута Факултета техничких наука, чланом 11 
Правилника о минималним критеријумима за 
избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; фотокопирану или очитану личну карту; 
потврду о оцени резултата педагошког рада - 
мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; фото-
копије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборни-
цима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резулта-
тима у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешћу у завршним радови-
ма на специјалистичким, мастер и докоторс-
ким академским студијама. за избор у звање 
сарадника у настави приложити и: потврду 
да је кандидат студент мастер академских 
студија или специјалистичких академских 
студија за избор у звање асистента прило-
жити и: потврду да је кандидат студент док-
торских студија. Уколико кандидат поседује 
диплому магистра наука, односно магистра 
уметности и потврду да кандидат има при-
хваћену тему докторске дисертације, односно 
докторског умнетничког пројекта. За избор у 
звање: доцента, ванредног или редовног про-

фесора приложити и: попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима 
за избор у звање наставника UNS_Obrazac_
izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и 
сл., неопходно је доставити потврду надлеж-
них институција или навести линк са сајта 
институције на ком се јасно види кандидато-
во учешће у раду. За чланство у комисијама 
за изборе у звања, неопходно је доставити 
решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима 
скупова, неопходно је доставити потврду о 
учешћу или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у 
раду. За избор у звање редовног професора, 
као доказе о цитираности обавезно је доста-
вити потврду Матице српске, поред које кан-
дидат може доставити и друге доказе (научне 
радове у којима се види цитираност, одштам-
пану листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је 
научни рад који представља услов за избор 
у звање наставника у штампи, неопходно је 
да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима 
и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки кон-
курс за стицање звања и заснивање радног 
односа, посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене пријаве. Одлука о избо-
ру у звање ступа на снагу почев од дана сту-
пања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ПУ “МЛАДОСТ”
21400 Бачка Паланка

Југословенске армије 18

Сервирка
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: општи услови: 1. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 2. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. држављанство Републике Србије; 4. 
познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). У погледу 
образовања, кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: средње образовање, изузет-
но основно образовање и најмање три године 
радног искуства на тим пословима.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у часопису 
“Послови”. На сајту Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја постављен је 
формулар који се попуњава приликом прија-
ве. Формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/0 /
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве пристигле електронском поштом неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати треба да приложе: доказ о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству); оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Конкурс спроводи трочлана конкур-
сна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Ближе информације могу 
се добити код секретара установе на телефон 
60-40-656.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад 
Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Историјске, 

археолошке и класичне науке
на одређено време од 5 година  

или на неодређено време

2. Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Архитектура

на одређено време од 5 година  
или на неодређено време

3. Наставник (сва звања) за област 
Музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Кларинет)
на одређено време од 5 година  

или на неодређено време

4. Ванредни професор за област 
Музичке уметности, ужа област Џез

на одређено време од 5 година

5. Доцент или ванредни професор за 
област Драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област Драматургија

на одређено време од 5 година

6. Доцент или ванредни професор за 
област Ликовних уметности,  

ужа област Вајарство
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

7. Доцент или ванредни професор за 
област Драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област Продукција

на одређено време од 5 година
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8. Доцент или ванредни професор за 
област Драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (Примењено позориште)

на одређено време од 5 година

9. Доцент или ванредни професор за 
област Драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област  
Глумачке вештине

на одређено време од 5 година

10. Доцент за област Драмских и 
аудиовизуелних уметности,  

ужа област Глума
на мађарском наставном језику,  
на одређено време од 5 година

11. Доцент за област Драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа 

област Глумачке вештине (Основи 
дикције и Дикција - рад са лектором)

на мађарском наставном језику,  
на одређено време од 5 година

12. Доцент за ужу научну област 
Етномузикологија

на одређено време од 5 година

13. Доцент за област Музичке 
уметности, ужа област Камерна 

музика
на одређено време од 5 година

14. Доцент за област Музичке 
уметности, ужа област Дувачки 

инструменти (Саксофон)
на одређено време од 5 година

15. Доцент за област Примењених 
уметности и дизајна, ужа област 

Графички дизајн
на одређено време од 5 година

16. Доцент за област Примењених 
уметности и дизајна, ужа област 

Дизајн ентеријера
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања 
наставника: 

За радно место 1: диплома доктора наука 
из области историје и филозофије природних 
наука и технологије стечена на акредитова-
ном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању. 

За радно место 2: диплома доктора наука 
из области техничких наука, ужа област архи-
тектура и урбанизам стечена на акредитова-
ном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 3: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област дувачки инструменти 
(кларинет) односно високо образовање мас-
тер академских студија из области музичке 

уметности, ужа област дувачки инструменти 
(кларинет) и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању. 

За радно место 4: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област клавир, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области музичке уметности, ужа област кла-
вир и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању.

За радно место 5: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област драматургија и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 6: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области ликовних 
уметности, односно завршене мастер академ-
ске студије из области ликовних уметности и 
основне академске студије из области вајање 
и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За радно место 7: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област продукција и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 8: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области драмских и аудиовизу-
елних уметности, односно високо образовање 
мастер академских студија из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, ужа област при-
мењено позориште и испуњени услови из члана 
74 Закона о високом образовању.

За радно место 9: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних умет-
ности, ужа област глума и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 10: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-

дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних умет-
ности, ужа област глума и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 11: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области драмских 
и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија 
из области драмских и аудиовизуелних умет-
ности, ужа област глума и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 12: диплома доктора нау-
ка из области Етномузикологија стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 13: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област гудачки инструменти, 
односно високо образовање мастер академ-
ских студија из области музичке уметности, 
ужа област гудачки инструменти и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом обра-
зовању.

За радно место 14: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или 
у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области музичке 
уметности, ужа област дувачки инструменти 
(саксофон) односно високо образовање мас-
тер академских студија из области музичке 
уметности, ужа област дувачки инструменти 
(саксофон) и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 15: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области примењених 
уметности и дизајна, односно високо образо-
вање мастер академских студија из области 
примењених уметности и дизајна, ужа област 
графички дизајн и испуњени услови из члана 
74 Закона о високом образовању.

За радно место 16: диплома доктора умет-
ности или магистра уметности стечена на 
акредитованом универзитету, односно акре-
дитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању из области примењених 
уметности и дизајна, односно високо образо-
вање мастер академских студија из области 
примењених уметности и дизајна, ужа област 
дизајн ентертијера и намештаја и испуњени 
услови из члана 74 Закона о високом обра-
зовању.
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Обавезни и изборни услови: за радно 
место 1 и 12 утврђени су Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду за 
поље хуманистичких наука; за радно место 2 
утврђени су Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника 
на Универзитету у Новом Саду за поље тех-
ничко- технолошких наука; за радна места од  
3 до 11 и 13 до 16 утврђени су Правилником 
о ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду за поље уметности. У звање наставни-
ка може бити изабрано лице које испуњава 
критеријуме прописане чланом 74 Закона о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзите-
ту донетим од стране Националног савета за 
високо образовање, Статутом Универитета у 
Новом Саду, Статутом Академије уметности и 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету 
у Новом Саду. Закон о високом образовању, 
Статут Универзитета у Новом Саду, Статут 
Академије уметности у Новом Саду, Правил-
ник о ближим минималним условима за избор 
у звање наставника на Универзитету у Новом 
Саду и упутство за попуњавање биографских 
података за наставна звања налазе се на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
- у секцији “Наставници- Конкурси”).

ОСТАЛО: сви кандидати достављају: пријаву 
на конкурс која мора да садржи назив рад-
ног места за које кандидат конкурише, списак 
документације коју прилаже, контакт адресу, 
број телефона, имејл адресу; оверене фото-
копије диплома о завршеним одговарајућим 
студијама и додатке дипломи; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење о некажњавању прибављено искључи-
во од МУП-а (не старије од 6 месеци); личну 
карту (фотокопија или очитана биометријска 
лична карта) Осим наведене документације, у 
зависности од радног места на које конкури-
шу, кандидати достављају додатну докумен-
тацију, и то:

За радна места 1 и 12: попуњен образац 
биографских података на ћириличном писму 
(Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) откљу-
чан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74 Закона о висо-
ком образовању и Минималним условима за 
избор у звање наставника за поље хуманис-
тичких наука Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наве-
деног правилника.

За радно место 2: попуњен образац био-
графских података на ћириличном писму 
(Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs 
у секцији “Наставници Конкурси”) приложен у 
штампаној и електронској форми (УСБ) откљу-
чан и доказе о испуњавању услова радног 
места у складу са чланом 74 Закона о високом 
образовању и Минималним условима за избор 
у звање наставника за поље техничко-техно-
лошких наука Правилника о ближим минимал-
ним условима за избор у звање наставника на 
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наве-
деног правилника.

За радна места од 3 до 11 и 13 до 16: 
попуњен образац биографских података на 

ћириличном писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) 
који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Настав-
ници-Конкурси”) приложен у штампаној и 
електронској форми (УСБ) откључан и доказе 
о испуњавању услова радног места у складу 
са чланом 74 Закона о високом образовању 
и Минималним условима за избор у звање 
наставника за поље уметности Правилника 
о ближим минималним условима за избор у 
звање наставника на Универзитета у Новом 
Саду и чланом 5 наведеног правилника. 

За сва радна места: рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова достављају се искљу-
чиво у штампаној форми на адресу: Академија 
уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПАНЧЕВО

ОШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село

Маршала Тита 75

Васпитач
за рад са децом млађе васпитне групе 

узраста од 3 године до поласка у школу

УСЛОВИ: Кандидати морају да исуњавају 
опште услове за заснивање радног одно-
са прописане чл. 139 Закона о основама си- 
стема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
и чл. 39 Закона о предшколском образовању 
(„Сл. гл. РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 
10/2019, 129/2021). Потребно је да имају 
одговарајуће више образовање односно висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(ОСС, ОАС или ССС) или на студијама дру-
гог степена МАС, САК или МСС) односно на 
основним студијама у трајању од најмање  
4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.9.2005 год; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање или се против њиха не 
води поступак; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја кандидати, поред крат-
ке биографије достављају и: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 
месец); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични потупак и 
да није покренута истрага (оригинал или ове-

рене копија не старија од 6 месеци), и уве-
рење издато од стране надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији из члана 139 
ст. 1 тач 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (документи не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља канди-
дат уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); доказ да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). Кандидати, заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним форму-
ларом, потребну документацију, достављају 
школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и фотокопије докумената, које нису ове-
рене од стране надлежног органа, и које су 
старије од 6 месеци неће се разматрати, као 
ни допуна документације по истеку рока за 
пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације на 
телефон 013/615-003. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел./факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник француског језика
са 89% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: 1. да кандиат има одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 став 
1-2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и и Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правно- 
снажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања - не старије од 6 месеци, 
уверење о држављанству РС - не старије од 
6 месеци и доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Уколико се подносе 
фотокопије докумената, исте морају бити ове-
рене. Докази о испуњености услова из тачке1, 
3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и 
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ученицима, лекарско уверење, подноси иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију о испуњености усло-
ва за рад на наведеном радном месту, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

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

Спремачица
за рад у објекту установе  

у Црепаји

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које испуњава услове предвиђене 
Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др .закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање: нижа стручна спрема-основ-
но образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад. Доказ под тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком 5.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 
одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ; 
радну биографију (ЦВ), тачну адресу преби-
валишта и контакт телефон; оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци). Доказ о знању српског језика под-
носе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Пре закључења 
уговора о раду кандидат који је изабран 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Сви докази прилажу се у оригина-
лу или фотокопији(не старије од 6 месеци). 
Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обра-

ду података о личности у сврху спровођења 
законом предвиђеног поступка - конкурса за 
пријем у радни однос на неодређено време. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Пријаве се подносе лично или путем препо-
ручене пошиљке на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за спремачицу“, у затво-
реној коверти. Информације о конкурсу могу 
се добити у предшколској установи код секре-
тара на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 
13.00 сати. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ ”МОШЕ ПИЈАДЕ”
26214 Дебељача 
Серво Михаља 32

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове испуњава услове 
из чл. чл. 122, чл. 139 и чл. 140 ст 1 и 2, Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но 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 педа-
гошких наука (лице које има завршене ове 
студије мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да има најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, 7. да има дозво-
лу за рад за наставника, педагога или психо-
лога (лиценца или стручни испит), 8. да има 
положен испит за директора школе (изабрани 
директор који нема положен испит је дужан 
да положи испит за директора школе, дужан 
је да га положи у законом прописаном року).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да 
достави: оверену копију дипломе о стече-
ном високом образовању у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима које није старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија) 
издато од медицине рада; оверену копију или 
оригинал уверење МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оверену копију или оригинал 
извода из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци); оверену копију или ори-
гинал уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); потврду о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања од 
послодаваца где га је стекао (потврда мора 
да садржи назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рада из области 
образовања и васпитања); оверену копију 
документа о положеном испиту за дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручних сарад-
ника (лиценцу или стручни испит); доказ о 
познавању језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику (ове-
рена копија дипломе о завршеном основном, 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оверена копија потврде 
или уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га кандидат има; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања 
(за лице које је претходно обављао дужност 
директора и ако је обављен надзор); биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са документа-
цијом и прилозима достављају се искључиво 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
“Пријава на конкурс за директора”, или лично 
у секретаријату школе. Додатне информације 
путем телефона: 013/665-448.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ПИРОТ

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
18300 Пирот, Зантлијска бб.
тел. 010/312-435, 312-441

e-mail: dusan radovichpirot@hotmail.com

Сервирка
на одређено време 

са 40% норме

УСЛОВИ: потребна документација: формулар 
за пријаву на конкурс, преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; биографија 
(ЦВ), 3. стечена одговарајућа стручна спре-
ма у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места у ОШ 
”Душан Радовић” Пирот: средње образовање 
у трајању од две или три године куварске 
или прехрамбене струке; оверена санитарна 
књижица; 4. извод из казнене евиденције о 
неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); кандидати који нису стекли образо-
вање на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се изводи образовно 
васпитни рад: оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Формулар за пријаву на конкурс са 
потребним документима слати на адресу шко-
ле или предати лично код секретара школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Васпитач установе

УСЛОВИ: студије првог степена (основне 
струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке студије), студије 
у трајању од три године или више образо-
вање. Кандидат уз пријаву са кратком био-
графијом (ЦВ) прилаже документацију у ове-

реним копијама: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење да се против њега не води 
кривични поступак, основни и виши суд; уве-
рење о држављанству; трајни извод из МКР; 
копију личне карте; лекарско уверење; дозво-
лу за рад васпитача - лиценца; доказ из каз-
нене евиденције; доказ о познавању српског 
језика. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” НСЗ. 

Возач

УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стру-
чне спреме. Кандидати уз пријаву, са кратком 
биографијом достављају документацију у ори-
гиналу или овереним копијама. диплому о сте-
ченој стручној спреми; уверење да се против 
њега не води кривични поступак, основни и 
виши суд; уверење о држављанству; трајни 
извод из МКР; копију личне карте; лекарско 
уверење о здравственој способности за упра-
вљање моторним возилом; доказ за возача 
Б категорије; доказ из казнене евиденције. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” НСЗ.

Кувар

УСЛОВИ: кулинарски техничар, средње обра-
зовање - IV степен стручне спреме. Канди-
дати уз пријаву, са кратком биографијом 
достављају документацију у оригиналу или 
овереним копијама: диплому о стеченој струч-
ној спреми; уверење да се против њега не 
води кривични поступак, основни и виши суд; 
уверење о држављанству; трајни извод из 
МКР; копију личне карте; лекарско уверење; 
доказ из казнене евиденције. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” НСЗ

ОСТАЛО: Пријаве слати на гоер наведену 
адресуили предати лично секретаријату уста-
нове. За ближа обавештења обратити се на 
телефон 010/385-202.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12221 Мајиловац
тел. 012/674-008

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/21), 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-

ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба и: 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7) да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 8) 
да има обуку и положен испит за директора 
установе. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријем-
ни формулар кандидат је дужан да достави: 
оверен препис / оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; оверен препис / оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу за директора установе образовања 
и васпитања (уколико га кандидат поседу-
је); оригинал / оверену фотокопију потврде 
о радном стажу, најмање осам година рада 
у области образовања (не старију од 6 месе-
ци); оригинал / оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену 
фотокопију уверења да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал / овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од месеци); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе и доказ о 
резултату стручно педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања; оригинал 
/ оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); пријаву на конкурс, са 
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радном биографијом и прегледом кретања у 
служби и стручним усавршавањем, и планом 
и програмом рада директора школе. Канди-
дат 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 прописа-
ним законом. Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском јези-
ку. Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/18). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом дос-
тавља на адресу школе: ОШ “Вук Караџић”, 
12221 Мајиловац, Вука Караџића бб., у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе” лично или путем поште. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова преко телефона 012/674-008.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И 
МАШИНСКА ШКОЛА

12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/852-712

e-mail: sskolak@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5 чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да 
има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 .Закона о основама система 
образовања и васпитања: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице које има 
завршене ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога и психолога; 3) лице из ста-
ва 1 тачка 1 подтачка 2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
области, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. 
да има дозволу за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника и обуку и положен 
испит за директора (лиценцу); 3. да има нај-

мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6. 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 наве-
дена кривична дела; 7. да има држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 9. да има обуку и положен испит за 
директора школе (документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће 
се потпуном, а изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: радну биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања и предлогом 
програма рада директора школе; оверенен 
препис или оверену копију доказа о стеченом 
одговарујућем високом образовању у складу 
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21); оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
оверен препис или оверену фотокопију дока-
за о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); потврду о рад-
ном искуству, потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (напомена: потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које 
је лице обављало-оригинал; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења / потврде из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења/потврде из надлежног суда да 

против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривична 
дела - за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију; оверен препис или оверену фото-
копију уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; оверен пре-
пис или оверену фотокопију извод из матичне 
књиге рођених, не старије од 6 месеци; ове-
рен препис или оверену фотокопију кандидат 
за директора, уколико поседује, дужан је да 
уз пријаву на конкурс достави и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора о његовом 
раду - извештај просветног саветника; оверен 
препис или оверену фотокопију кандидат за 
директора који је претходно обављао дужност 
директора школе дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, 
уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да 
зна српски језик (оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој школи на 
српском језику); кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Лекарско уверење, односно 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Директора именује министар, на 
период од 4 године. Министар бира директо-
ра у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације коју му је доставио Школски одбор 
(у складу са одредбама члана 123 Закона о 
основама система образовања и васпитања) 
и доноси решење о именовању директора, о 
чему Школа обавештава сва лица која су се 
пријавила на конкурс. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Закона о података о личности (“Сл. 
гласник РС” бр. 87/18), По завршетку конкур-
са, конкурсну документацију се не враћа кан-
дидатима Сва приложена документација мора 
бити у оригинали или фотокопији, односно 
препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању преписа, рукописа 
и преписа (“Сл. гласник РС” бр. 93/04, 22/15 
и 87/18). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, 
са назнаком “Пријава на конкурс за дирек-
тора школе “, на адресу школе, или донети 
лично непосредном у канцеларију секретара 
школе од 08.00 до 13.00 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе на тел. 012/852-
712 од 8.00 до 13.00 сати сваког радног дана.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Помоћно-техничко особље – кувар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентич-
но тумачење), морају да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и посебне 
услове из Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Свети Сава” у Пожа-
ревцу: 1. да имају III степен стручне спреме, 
образовни профил кувар; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из евиденције надлежног суда, да није 
покренут кривични поступак и истрага (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); радну 
биографију; попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет старнице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју ће извршити Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, а пре доношења одлуке о 
избору кандидати биће позвани на разговор. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави 
Извидничка 17

Секретар установе

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аут.тумачење), кандидат за секрета-
ра школе треба да испуњава и услове из чла-
на 139 и члана 132. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), и то: А) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), Б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. На основу члана 132 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) лице запослено на месту секрета-
ра установе мора да има савладан програм 
обуке и дозволу за рад секретара (лиценцу за 
секретара). Поседовање лиценце за секретара 
није услов за заснивање радног односа, али је 
секретар обавезан да положи испит за лицен-
цу за секретара у року од две године од дана 
заснивања радног односа. Уколико секретар 
не положи испит за лиценцу за секретара у 
року од две године од дана заснивања радног 
односа, престаје му радни однос. Секретар 
који има положени стручни испит за секрета-
ра, правосудни или стручни испит за запосле-
не у органима државне управе или државни 
стручни испит, сматра се да има лиценцу за 
секретара.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: 1) 
попуњен пријавни формулар - одштампан 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) кратку биографију или ЦВ са назначеним 
бројем телефона и адресом становања; 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
(кандидати који су завршили студије другог 
степена достављају и оверену копију дипло-
ме основних академских студија); 4) извод 

из матичне књиге рођених са холограмом, 
оригинал или оверену фотокопију; 5) уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци у (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 
6 месеци; 7) доказ о познавању српског јези-
ка - подноси само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику; 8) доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат по коначности одлуке о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са сачињене листе кандидата, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Решење о избору 
кандидата доноси директор установе у року 
од осам дана од дана достављања образло-
жене листе. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс са пријавним формуларом и траже-
ном документацијом могу се поднети поштом 
на гое наведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја

Секретар школе

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут.тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), и 
то: а) да има одговарајуће образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 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); б) да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, и то: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021), не старије од 6 месеци; 
радну биографију - ЦВ и доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни раду 
у школи (доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; доказ 
представља потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење), изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Сва документација 
се подноси у оригиналу или овереној фото-
копији, не старијој од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се предају у затвореној ковер-
ти, са назнаком “За конкурс за пријем у радни 
однос на радно место секретар школе” непо-
средно, у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом на 
адресу: ОШ “Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја б.б. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

СМЕДЕРЕВО

ОШ ”КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запослене која је спречена за рад преко 
60 дана, до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као и 
доставе све неопходне доказе о испуњености 
услова за учешће на конкурсу. Поред прија-
ве на конкурс (са радном биографијом) кан-
дидати треба да доставе и попуњен пријавни 
формулар објављен на завничној интернет 
страници Министарства, који достављају 
са оригиналима или овереним фотокопија-
ма докумената, којима доказују да испуња-
вају услове конкурса и то: попуњен пријавни 
формулар објављен на завничној интернет 
страници Министарства, који достављају са 
оригиналима или овереним фотокопијама 

докумената, којима доказују да испуњавају 
услове конкурса и то: диплому о стеченој 
стручној спреми (високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника основне школе; оверен препис 
или оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
уверење о држављанству, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела предвиђена чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основима система, 
не старије од 6 месеци; доказ о не постојању 
дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом, не 
старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се достављају лично у 
секретаријату школе од 08.00-14.00 сати или 
на горе наведену адресу.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-011

e-mail: osivangoranko@mts.rs

Секретар школе
са 50% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена из области правних наука (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије спе-
цијалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
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, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021).

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да има основно 
образовање односно I степен образовања.

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
из области математичких наука (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије спе-
цијалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
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, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021).

ОСТАЛО: Кандидати треба и да имају: 
држављансто Републике Србије, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доставе 
одштампани попуњени пријавни формулар и 
оверене фотокопије тражених докумената о 
испуњености услова конкурса, осим доказа о 
психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, који ће доставити 
пре закључења уговора о раду: доказ о одго-
варајућем образовању (оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању); уверење из надлежне службе МУП-а, 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за пријем у радни однос- не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству РС - не 
старије од 6 месеци; уколико кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. На 
основу члана 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања, решење о избору 
кандитата по расписаном конкурсу ће бити 
оглашено на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја када постане коначно. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу: ош 
“Иван Горан Ковачић” Сонта, Војвођанска 58 
са назнаком “Пријава на конкурс“. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 025/792-011.
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ЈУЛ“

22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

Спремачица
на одређено време,  

са 80% радног времена

УСЛОВИ: 1) сведочанство о завршеној основ-
ној школи.

Сервирка
на одређено време,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: 1) кувар- III степен, изузетно: 
Основно образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на сна-
гу Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном 
сектору.

Наставник хемије
на одређено време,  

са 20% радног врмена

УСЛОВИ: 1) услови у погледу стручне спре-
ме: дипломирани хемичар, професор хемије, 
професор хемије и физике, професор хемије 
и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој, дипломирани физикохеми-
чар, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, 
дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије, 
дипломирани професор хемије - мастер, про-
фесор физике - хемије, професор географије 
- хемије, професор биологије - хемије, дипло-
мирани професор физике - хемије - мастер, 
дипломирани професор биологије - хемије 
- мастер, дипломирани педагог за физику и 
хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, 
дипломирани хемичар - мастер, мастер про-
фесор хемије, мастер хемичар, мастер профе-
сор физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије, мастер физикохемичар. Лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије хемије.

ОСТАЛО: 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Кандидат је дужан да приликом прија-

ве на конкурс достави следећу документацију: 
пријавни формулар (попуњен и одштампан); 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о држављанству - не старији од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против 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 посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (под-
носи само изабрани кандидат), се подноси пре 
закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар попуњава се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за радно место 
_____ (навести радно место за које се конку-
рише“. За потребне информације обратити се 
секретару школе на телефон 022/2500-620.

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
22400 Рума, Главна 177

тел. 022/478-966
e-mail: skolazjjruma@gmail.com

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона, и то: 1. да има одго-
варајуће образовање (минимум други степен 
стручне спреме); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 
доказ о испуњености услова у погледу врсте 
и степена стручне спреме - доказује се уве-
рењем / дипломом о звању и степену стру-
чне спреме (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 ста-
рије од 6 месеци); пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор дужни 
су да пре закључења уговора о раду доставе 
уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Сва потребна оба-
вештења могу се добити од секретара школе 
на тел. 022/478-966. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подно-
се се лично или на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“.

ОШ “БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ 
ПИНКИ”

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
стечено високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставнике. Кандидат мора 
да има степен и врсту образовања у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. ( (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021), 2) да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписана пријава са радном биографијом, 
контакт телефоном и адресом; оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије; ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности из МУП-а. Доказ 
о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад је диплома (као 
што је наведено напред- приликом докази-
вања степена и врсте стручне спреме). Доказ 
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о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.Прија-
ве са приложеном документацијом предати у 
секретаријату школе од 09.00 до 12.00 часова 
радним даном или послати поштом на адресу 
Основна школа “Бошко Палковљевић Пинки”, 
22300 Стара Пазова, Вука Караџића бр. 4 (на 
коверти ставити назнаку “За конкурс”).

СТШ „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава саглас-
но чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање: у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама и Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да познаје језик на коме 
се изводи настава.

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава саглас-
но чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама и Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да познаје језик на коме 
се изводи настава.

Наставник предметне наставе у 
подручју рада машинство  

и обрада метала
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава саглас-
но чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања следеће услове: 1. 
одговарајуће образовање: у складу са Зако-
ном о основама система образовања и вас-
питања и важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада машинство и 
обрада метала (на предметима: механика, 
машински материјали, термодинамика, тех-
нологија обраде, организација рада, преду-
зетништво, техничка механика, мотори СУС, 
технологија браварских радова); лица која 
су стекла академско звање мастер инжењер 
машинства треба да имају претходно заврше-
не студије првог степена- основне академске 
студије у области машинства; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да познаје језик на коме 
се изводи настава.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом и подацима о свом про-
фесионалном развоју, подноси следећа доку-
мента: 1. пријавни формулар одштампан и 
попуњен, који можете наћи на интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; диплому / уверење - оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци о испуње-
ности услова у погледу врсте и степена струч-
не спреме, у складу са важећим Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада машин-
ство и обрада метала и Законом о основама 
система образовања и васпитања (како мас-
тер, тако и основних студија - односно свих 
степена стеченог високог образовања), извод 
из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом, не старији од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рења о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
неосуђиваности, не старији од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријава на 
конкурс мора да садржи назив радног места 
на које се конкурише, као и актуелни број 
фиксног / мобилног телефона и тачну адре-
су кандидата у циљу контактирања кандида-
та везано за психолошку прцену и интервју у 
току трајања конкурса. Напомена: кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви докази који испуња-
вају услове конкурса, а који су изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско 

уверење о поседовању психичке, физике и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Све фотокопије докумената које 
се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
прописно оверене од стране јавног бележ-
ника - нотара. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења се могу добити у секре-
таријату школе на тел: 022/474-716. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се у затвореној коверти на 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел. 022/506-603

Наставник руског језика
са 44,44% радног времена,  

на одређено време преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139, 140 Закона о основама 
система обраовања и васпитања (“Службени 
гласник РС“ бр. 88/17...6/20 - даље: Закон), 
и то: 1) да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 
140 Закона и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у Основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник бр. 11/12...8/20) професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет / профил руски 
језик), мастер проф. језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет / про-
фил руски језик); мастер професор слависта 
- руски језик и књижевност; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

Наставник хемије
са 20% радног времена,  

на одређено време преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139, 140 Закона о основама 
система обраовања и васпитања (“Службени 
гласник РС“ бр. 88/17...6/20, 129/21 - даље: 
Закон), и то: 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника у складу са чла-
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ном 140 Закона, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошкох наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12...4/21) дипломирани хемичар, про-
фесор хемије, професор хемије и физике, 
професор хемије и биологије, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хеми-
чар за истраживање и развој, дипломирани 
физикохемичар, дипломирани хемичар - смер 
хемијско инжењерство, професор биологије и 
хемије, професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор биологије 
и хемије, дипломирани хемичар - професор 
хемије, дипломирани професор хемије - мас-
тер, професор физике - хемије, професор 
географије - хемије, професор биологије-хе-
мије, дипломирани професор физике - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - 
хемије, мастер, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, дипломирани физичар - професор 
физике и хемије за основну школу - мастер, 
дипломирани хемичар - мастер, мастер профе-
сор хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије 
и хемиј, мастер физикохемичар, дипломирани 
инжењер хемије аналитичког смера, мастер 
професор предметне наставе, дипломирани 
хемичар – инжењер за контролу квалитета и 
менаџмент животнне средине, дипломирани 
инжењер хемије биоорганског смера. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије хемије. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријавни формулар кандидат 
доставља: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; 

доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције); доказ о познавању српског јези-
ка (не достављају кандидати који су средње 
или даље образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима - лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом предати у секретаријат школе 
или послати поштом на адресу: ОШ “Бранко 
Радичевић“ Марадик, Жарка Зрењанина 1.

СУБОТИЦА

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 
УЧЕНИКЕ

„ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика; дипломирани 
филолог англиста; дипломирани филолог аме-
риканиста, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
Американистика, студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или глав-
ни 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 из области пред-
мета, односно на студијским групама: језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност, Англистика, Американистика, 
Енглески језик и књижевност са другом стра-
ном филологијом.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја на адреси: http: www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Уз одштампан и својеруч-
но потписан пријавни формулар са назнаком 
да се конкурише за одређено радно место, 
школи се достављају следећа документа: ори-
гинал или оверена копија дипломе, уверења 
о завршеном образовању или нострифика-
ција иностране дипломе; уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење о држављанству; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (мађарски језик), 
диплома или нострификована иностранана 
диплома издата на српском језику. Наведену 
документацију доставити школи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.

тел. 014/3575-122

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене која је премештена на 
послове в.д. директора школе до 
окончања поступка по конкурсу а 

најдуже шест месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма 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 образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуња-
ва 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, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на 
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању (уколико је кандидат 
стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља диплому другог степена 
и диплому основних академских студија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа МУП-а (не старије од 6 
месеци); доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на срп-
ском 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 узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и небла-

Национална служба
за запошљавање
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говремене 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 запошља-
вања. Кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене која је распоређена на 
послове в.д. директора у другу установу, 

до окончања поступка по конкурсу  
а најдуже 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма 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 образо-
вање до 10. септембра 2005; 2) да испуња-
ва 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, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању (уколико је кандидат 
стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља диплому другог степена 
и диплому основних академских студија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа МУП-а (не старије од 
6 месеци); доказ о познавању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, а доказ треба да буде издат 

од стране високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене 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 запошља-
вања. Кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник географије и геополитике 
(90% радног времена за наставни 

предмет географија и 10% за 
наставни предмет геополитика)

на одређено време ради замене  
одсутно запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који испуњавају услове предвиђе-
не чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник”, број 
88/17, 27/2018 - др закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање за наставнике према чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018 - др закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чл. 2 тачка 14 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них 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) за наставни пред-
мет географија; 2. да кандидати имају псичич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лца, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти достављају доказе о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 Заједно са одштам-
паним, попуњеним пријавним формуларом 
доступним на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а доказ из тачке 2 достављају 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да уз одштампан, пријавни формулар 
доставе и: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању или оверену 
копију уверења о стеченом високом образо-
вању ако диплома није уручена; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или ове-

рена копија уверења о неосуђиваности за 
кривична за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лца, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 
шест месеци; доказ о познавању српског јези-
ка (потврда, уверење) на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе или телефоне, које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавиће конкурсна 
комисија коју именује директор школе, по 
пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, у просторијама 
Ваљевске гимназије, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи, у оригинал или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 
Лице за давање обавештења о јавном кон-
курсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел. 
014/221-622. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова доставити лично у секретаријат 
школе радним данима од 10.00 до 13.00 сати 
или поштом на горе наведену адресу са наз-
наком “За конкурс”.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), а то 
су: 1. има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) основне студије у трајању 
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од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10 
септембра 2005. године; 2. да поседује доз-
волу за рад наставника или стручног сарад-
ника; 3. да је савладао обуку и има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника; 
4. да има најмање осам (8) година рада на 
пословима обарзовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег обаразовања; 5. да 
има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 6. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; 7. да има држављанство Републике 
Србије; 8. знање српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора може бити 
изабрани и лице које поседује одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за наставника основне школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, одн. струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозво-
лу за рад наставника, стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима обарзовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег обаразовања. 
Уз пријаву на конкурс за избор директора, 
са биографијом, кратким прегледом кре-
тања у служби и прегледом програма рада 
директора школе, кандидати подносе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС http: //www.mpn.gov.rs/); доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству Републике Србије); оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем 
високом обарзовању; оверен препис уверења 
о положеном стручном испиту одн. лиценци 
за наставника, педагога или психолога; потр-
вду-уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); потврду о радном 
искуству-доказ да кандидат има најмање 8 
година радног стажа у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег обаразовања, односно 10 годи-
на рада за кандидата који има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење надлежне 
службе Министарста унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физич-
кој и здраственој способности за рад са децом 
и ученицима - оверена фотокопија лекарског 
уверења (кандидат који буде изабран, накнад-
но ће пре закључења уговора о раду достави-
ти лекарско уверење), оверен препис / фото-
копију лиценца за директоре установе(ако је 
кандидат поседује); изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора установе 
биће у обавези да у законском року савлада 

обуку и положи испит за директора; доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) 
уколико има; доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, извештај просветног саветника 
(прилажу само кандидати који су предходно 
обављали дужност директора установе). Рок 
за подношење пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова је 15 дана од 
дана објављивања. Конкурсна документација 
се предаје лично или поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком “За конкурс за избор 
директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Лице задужено 
за давање обавештења по конкурсу, секретар 
школе, телефон: 014/221-310.

ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИЧИН ХАН“

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС“ број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 
113/17 и 95/18), испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 
- др. закон, 6/20 и 129/21). Кандидат треба 
да има завршен I степен образовања, однос-
но завршену основну школу, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописа-
них услова и то: оверену фотокопију сведо-
чанства о стеченом основном образовању и 
васпитању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), оригинал уверења о неос-
уђиваности. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-

ну документацију заједно са одштампаним, 
попуњеним и потписаним формуларом, дос-
тављају школи, лично или поштом у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурсну коми-
сију - чистачица”, на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације могу се 
добити на телефон 017/473-900.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА 
ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица

Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/825-051

Професор физике
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана 
а најкасније до 31. августа текуће 

школске године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен физички факултет, звање 
мастер физичар. Кандидат треба да испуња-
ва услове прописане члановима 139, 140, 
141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да посе-
дује одговарајуће образовање за наставни-
ка у складу с одредбама чл. 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у средњој стручној 
школи, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: дипло-
му или уверење о стеченом образовању - ори-
гинал или оверену фотокопију (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену копију (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену копију, доказ да кандидат није 
осуђен правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и 
6/2020), и то: уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену копију, доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује 
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образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) на горе наведену адре-
су, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни 
однос ____ (навести радно место) - не отва-
рати”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Дока-
зи о испуњавању услова предвиђених овим 
огласом, ако нису оригинални, него фотоко-
пије или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Службени галасник РС”, број: 
93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир прили-
ком доношења одлуке о избору кандидата по 
овом конкурсу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Кон-
такт телефон: 017-825-051

Професор математике
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана 
а најкасније до 31. августа текуће 

школске године, са 33,33%  
радног времена

УСЛОВИ: завршен математички факултет, 
звање мастер математичар, дипломирани 
информатичар, професор математике и рачу-
новодства. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одгова-
рајуће образовање за наставника у складу с 
одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у средњој стручној школи, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 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. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: диплому или уверење 
о стеченом образовању- оригинал или ове-
рену фотокопију (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију (не старије од 6 месеци), 

уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рену копију, доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и 
6/2020), и то: уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци) - ориги-
нал или оверену копију, доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, тј. дока-
зе о испуњености услова, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горе наведе-
ну адресу, са назнаком Конкурс за пријем у 
радни однос ____ (навести радно место) - не 
отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, 
број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору канди-
дата по овом конкурсу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле. Контакт телефон: 017-825-051

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Оглас објављен19.01.2022. године, у публика-
цији “Послови” (број 969, страна 86) за радно 
место: наставник разредне наставе на одређе-
но време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, поништава се у целости.

ЗАЈЕЧАР

ОШ “15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Стручни сарадник педагог
са 60% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
и има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/2020 и 
129/2021). Обавезно образовање лица из чла-
на 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-

лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу 
има обавезно образовање из члана 142 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема обавезно 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о знању српског језика - језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том јези-
ку. Доказ о испуњености услова из члана 139 
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана - да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Кандидат за ово радно 
место потребно је да има одговарајући степен 
и врсту образовања прописану чланом 6 тачка 
1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник “ број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/2020, 3/2021 и 4/2021), однос-
но да имају стечен стручни назив (врсту обра-
зовања): професор педагогије; дипомирани 
педагог - општи смер или смер школске педа-
гогије; дипломирани шкослки педагог - пси-
холог; дипломирани педатог; мастер педагог; 
дипломирани педагог - мастер. подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кан-
дидат за радно место стручни сарадник педа-
гог доставља: одштампан, попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, и потребну документацију 
као оверене фотокопије докумената школи. 
Уз попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: пријаву са кратком 
биографијом и подацима о свом професионал-
ном развоју; дипломе одговарајућег образо-
вања, степена и врсте стручне спреме (како 
мастер тако и основних студија, односно свих 
степена стеченог високог образовања канди-
дат који има положене испите из психологије 
и педагогије доставља уверење о положеним 
испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење 
министарства о положеном испиту за лицен-
цу; кандидати који су стекли образовање из 
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психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 устано-
ви достављају уверење-потврду факултета о 
истом; уверење да није осуђиван - не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на 
конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тач-
ну адресу кандидата у циљу контактирања 
кандидата везано за психолошку проверу и 
интервју у току трајања конкурса. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са лис-
те који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору установе у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Решење о избору кандидата донеће 
директор установе у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе. Неће се разма-
трати пријаве које су неразумљиве, неблаго-
времене, непотпуне, са документацијом која 
садржи неоверене фотокопије докумената, 
документација старија од наведеног рока у 
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар и пријаву са кратком биографијом 
са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу ОШ “15. МАЈ, 19209 Мали Јасеновац, 
са назнаком „За конкурсну комисију, за кон-
курс за стручног сарадника педагога, 60% 
радног времена”.

Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - други закони и 10/19 и 6/20) 
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); као и да 
је прошао обуку за наставу грађанског васпи-
тања. Сваки од кандидата треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минстарства 
просвете- http: //www.mnp.gov. rs/ а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар достављају и следећу 
документацију: молбу, краћу биографију, 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија, доказ да канди-
дат 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 (потвр-
да, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија уверења); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског јези-
ка положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - оригинал или овере-
на фотокопија); Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс слати на адресу ОШ „15. МАЈ”, 19209 
Мали Јасеновац, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурсну комисију за конкурс за 
наставника грађанског васпитања“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидат  
ће бити писменим путем обавештен о исходу 
конкурса.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са Пра-

вилником о организацији и систематизацији 
послова у Медицинској школи у Зрењанину: 
I степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Учесници 
конкурса треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену струч-
не спреме - сведочанство о завршеној основ-
ној школи; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања текста 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве биће одба-
чене. 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 теле-
фоном на број 023/533-270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 уче-
ницима 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 образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
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услове доставља директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима, 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 поста-
не коначно, оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Библиотекар
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог, преко 60 дана  
са 34,44% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да је пунолетан; 2. да је 
стекао одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. 
09. 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2009. године; професор српског језика 
и књижевности, професор енглеског језика 
и књижевности, професор разредне наставе. 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против 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 се 
против кандидата не води кривични поступак; 
5. да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: формулар за пријаву на конкурс, преузети 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; извод 
из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија); диплому о стеченој стручној спреми 
(оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); доказ о испуњености услова из тач-
ке 3 (лекарско уверење) подноси кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, доставити на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације можете добити на телефон: 
060/5252-118 - секретар школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада: седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин,  
улица Трг Слободе 7, Зрењанин

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1 тачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усме-
рење гитариста; (2) дипломирани музичар - 
гитариста; (3) академски музичар гитариста; 
(4) мастер музички уметник, професионални 
статус – гитариста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, 
са претходно завршеним основним академ-
ским студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 

или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министар-
ство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: ориги-
нал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења), кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године доставља и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о сте-
ченом високом образовању 1. степена; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе (уве-
рења) о стеченом основном, средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику 
или оригинал (или оверену фотокопију) 
потврде којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе-за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фото-
копија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Напомена у вези образовања сте-
ченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I Када је обра-
зовање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона, министар, по претходно  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка. Кандидати под I, II, III достављају ориги-
нал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној фото-
копији. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назна-
ком “за конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично 
или на телефон 023/561-104. Конкурсна коми-
сија 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 услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања у Зрења-
нину применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија до- 
ставља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од до- 
стављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством у основној музичкој 
школи предмета гитара

место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, улица 
Трг Слободе 7, Зрењанин и издвојено 

одељење Музичке школе „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин у Ковачици, Дом 

културе „3. октобар”, улица Др Јанка 
Булика број 59

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса 
треба да је: (1) дипломирани музичар, усме-
рење гитариста; (2) дипломирани музичар - 
гитариста; (3) академски музичар гитариста; 
(4) мастер музички уметник, професионални 
статус - гитариста. (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, 
са претходно завршеним основним академ-
ским студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-

ног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављи-
вања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења), кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године дос-
тавља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе - за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника. II 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. III Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или овере-
ну фотокопију одговарајућег решења мини-
стра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са наз-
наком “За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара шко-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 973–974 | 09.02.2022.98

ле, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о  основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 

у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку 
процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
сачињава образложену листу свих кандидата 

који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља 
директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту



Обука за фризере у Новом Саду

У Новом Саду, у фризерско-козметичком сало-
ну „Mystic In“ у току је обука за 6 незапосле-
них полазница са евиденције новосадске фи-

лијале Националне службе за запошљавање.
Обуку која је почела пре четири месеца, реа-

лизује Академија Оксфорд-Агент из Јагодине у са-
радњи са фризерско-козметичким салоном „Mystic 
In“ из Новог Сада. Током 8 месеци обуке, кроз 960 
часова,  полазнице стичу основна знања и уче 
се вештинама фризерског заната, од познавања 
структуре косе, преко начина прања, шишања и 
фенирања, до техника стилозовања, колоризације 
и надоградње косе. Будући да су све полазнице 
основношколског нивоа образовања, обука ће им 
омогућити стицање квалификација, специфичних 
знања и вештина која ће им помоћи да буду конку-
рентније на тржишту рада.

Томе се нада и Драгана Трифунов, тридесетого-
дишња мајка троје деце из Ковиља која је већ дуже 
време без посла: „У разговору са својим саветником 
у Националној служби за запошљавање понуђена 
ми је ова обука коју сам радо прихватила. Након 
четири месеца, врло сам задовољна својим знањем 
и имам јаку мотивацију да учим и усавршавам се 
и даље. Верујем да ћу након обуке коначно бити у 
прилици да радим посао који ће ми омогућити ста-
билна примања, а циљ ми је и отварање сопственог 
салона једног дана.“

Власница салона и едукаторка обуке Вера То-
витовић нам је потврдила да су све полазнице врло 
посвећене и спремне да уче и да ће једној од њих, 
након завршетка обуке, понудити посао јер је доброг 
и квалитетног фризера тешко наћи. Вера се такође 
побринула да у свом послу едукаторке споји лепо 
и корисно, па је цела прича о обуци попримила и 
хуманитарни карактер. „Моделе налазимо путем 
хуманитарних група на друштвеним мрежама како 
би полазнице могле да вежбају на природној коси, а 
истовремено помажемо женама и мушкарцима из 

социјално угрожених породица који 
не могу увек ове услуге да плате.“

Ова темељна и садржајна обу-
ка заиста омогућава да се „испече“ 
фризерки занат, да се стекну сва не-
оходна знања и вештине које ће омо-
гућити полазницама самосталност у 
раду, а по жељи већине њих, најверо-
ватније у властитом салону.

Ђурђина Мачак



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

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


