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Национална служба за запошљавање Филијала Краље-
во, у сарадњи са Градом Краљевом и Општином Рашка, 

презентовала је јавне позиве и конкурсе за 2022. годину у 
Градској управи Града Краљева 9. фебруара и Скупштин-
ској сали Општине Рашка 10. фебруара.

Члановима Локалног савета за запошљавање Града 
Краљева, који су уједно и представници установа са којима 
Национална служба тесно сарађује – Центра за социјални 
рад, Регионалне привредне коморе Краљево, Школске уп-
раве, Регионалне агенције за развој Рашког и Моравичког 
округа, Канцеларије и Савета за младе Града Краљева, Са-
вета за родну равноправност, Удружења особа са инвалиди-
тетом, Удружења Рома, Удружења пословних жена „Илинка 
Илић“ Краљево, као и бројним представницима предузећа 
пословних партнера НСЗ, представљени су актуелни про-
грами и мере запошљавања које финансира Министарство 
за рад, социјалну политику и борачка питања. Уз то су 
представљени и значајни резултати одличне сарадње НСЗ 
и локалне самоуправе на решавању проблема незапосле-
ности, постигнути у протеклом периоду.

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подсе-
тио да је претходне године усвојен Локални акциони план 
запошљавања за период од 2021. до 2023. године, у коме 
је предвиђена активна сарадња локалне самоуправе и Фи-
лијале Краљево НСЗ.

Директорка краљевачке филијале Националне службе 
Снежана Прелић је навела да је НСЗ 31. јануара расписала 
12 јавних позива за 2022. годину, као и да је за ове програ-
ме и мере издвојено 800.000.000 више него протекле годи-
не. Како је, према њеним речима, из буџета за ову годи-
ну издвојено укупно 6.550.000.000 динара, и обухват лица 
који је планиран биће већи него прошле године.

- Иако се последњих пар година привреда бори и оте-
жано послује због ковида, за тржиште рада у Краљеву се то 
не може рећи, јер се број регистрованих незапослених лица 
на евиденцији смањио за 1.000, односно за 11,8 процената 

у односу на претходну годину. Други показатељ је повећан 
број захтева и потражња послодаваца за радном снагом. 
Прошле године смо имали потребе за 2.300 запослених, 
а директним посредовањем Филијале Краљево у самом 
Краљеву је запослено 1.780 лица, што је за 19 посто по-
већање потражње за радном снагом – рекла је Прелићева.

Према њеним речима, на евиденцији Филијале Краље-
во крајем децембра је било 7.700 незапослених, а структура 
радне снаге је таква да је потребно побољшати њену конку-
рентност на тржишту рада кроз програме и мере.

- Зато су програм и јавни позиви усмерени на теже запо-
шљиве категорије, као што су млади до 30 година старости 
са ниским квалификацијама, млади у хранитељским поро-
дицама и домском смештају, старији од 50 година, чија се 
цифра знатно повећала у односу на прошлу годину, будући 

да су 40 посто од укупног броја лица старија од 50 година, 
а 60 одсто жене. Теже запошљиви су и корисници новчано 
социјалне помоћи, Роми, особе са инвалидитетом, вишкови 
и дугорочно незапослени - рекла је директорка краљевачке 

Филијале и додала да су сви програми и мере ус-
мерени на поменуте категорије како би се побољ-
шале могућности за њихово запошљавање.

Она је истакла да се захваљујући програми-
ма и мерама НСЗ у протеклој години запосли-
ло више од 400 Краљевчана, за шта је издвојено 
82.000.000 динара. Такође, и Град последњих не-
колико година издваја значајна средства, рекла 
је Прелићева, тако да су протекле године, преко 
програма стручна пракса, јавни радови и само-
запошљавање, запослена и радно оспособљена 
92 незапослена лица, за шта су Град и филијала 
НСЗ заједнички издвојили 15.500.000 динара.

Презентацији јавних позива у Рашки прису-
ствовали су представници локалне самоуправе, 
приватног сектора, просвете, Центра за социјал-
ни рад, Удружења грађана за помоћ деци и од-
раслим лицима ометеним у развоју, Туристичке 
организације Рашка, Прекршајног суда, Посло-
вног савета, Канцеларије за младе, Комисије за 
родну равноправност и Савета за запошљавање.

Србислав Антонијевић

Краљевачка НСЗ представила 
јавне позиве и конкурсе
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У организацији НСЗ, Филијале Чачак 
одржан је Форум послодаваца који 

је поред чачанских послодаваца окупио 
и представнике локалне самоуправе и 
локалног савета за запошљавање, 
Форума привредника Чачка и Реги-
оналне привредне коморе.

Обраћајући се учесницима в.д 
директора Филијале Чачак Саша 
Обрадовић, је истакао да је циљ 
оваквог састанка да се послодавци-
ма и социјалним партнерима непо-
средно презентује понуда услуга и 
мера Националне службе за запо-
шљавање. „Разумемо проблеме на 
тржишту рада са којима се суоча-
вају корисници наших услуга, пр-
венствено када је реч о недостатку 

квалификованог кадра. Кроз овакве об-
лике сарадње настојимо да помогнемо 
да се то превазиђе, уз давање предлога 
за коришћење одговарајућих финан-

сијских мера и подршке НСЗ“ , рекао је 
Обрадовић.

Председница Локалног савета за за-
пошљавање у Чачку, Мирјана Ђоковић, 

упознала је присутне да је из град-
ског буџета, у овој години, плани-
рано издвајање 10 милиона динара 
за реализацију мера јавних радова, 
стручне праксе и самозапошљавања.

Током презентације јавних пози-
ва и конкурса НСЗ, велико интересо-
вање присутних привукли су конкур-
си који се односе на обуку на захтев 
послодавца а тражене су информа-
ције више о подстицајима за запо-
шљавања особа са инвалидитетом 
као и могућностима комбиновања 
финансијских олакшица и мера.

Чачански привредници на презетацији 
јавних позива

У организацији Удружења особа са инвалидитетом 
Београда у великој сали Старог двора, одржана је 

Трибина Дискриминација „НЕ“, запошљавање „ДА“, којој 
су присуствовали представници Сектора за подршку 
запошљавању Националне службе за запошљавање - 
Одељења за развој односа са послодавцима, Градског 
већа, Секретаријата за социјалну заштиту, Центра за 
социјално предузетништво, удружења особа са инвали-
дитетом, послодавци и незапослене особе са инвали- 
дитетом.

Централни део 
трибине био је пос-
већен презентацији 
12 јавних позива и 
конкурса које је На-
ционална служба за 
запошљавање рас-
писала 31. јануара 
ове године за реали-
зацију мера активне 
политике запошља-
вања за 2022. годину, 
за које је издвојено 
6,55 милијарди дина-
ра. Посебно је указа-
но на подстицаје који 
су намењени посло-
давцима и могућнос-
тима комбиновања 
већег броја мера приликом ангажовања особа са инвалиди-
тетом са евиденције незапослених Националне службе. 

Посебна пажња била је посвећена дискриминацији 
особа са инвалидитетом, са којом се оне суочавају, не само 
на радном месту, већ и у свакодневном животу. И поред 
позитивних резултата које је Град Београд реализовао у 

претходних десетак година и даље је потребно рушити, пре 
свега физичке баријере које постоје и које особама са инва-
лидитетом онемогућавају приступ радним местима и сва-
кодневним потребама. Указано је и да је потребно мењати 
свест људи како би се препознао и такозвани „невидљиви“ 
инвалидитет, јер особе са инвалидитетом нису само у коли-
цима или са помагалима, што је уочљиво на први поглед, 
већ је та област много сложенија.

Закључак трибине је да особе са инвалдитетом желе 
да се осамостале, да буду корисне, да се остваре у својим 

тежњама и изађу из 
„четири зида“, где 
им је најчешће поро-
дица једина подрш-
ка. Такође, потребна 
је шира друштвена 
акција надлежних 
институција, посло-
даваца и удружења 
да се уочени недо- 
стаци, у погледу  
утврђивања статуса 
ових лица, прева-
зилажења препре-
ка у остваривању 
одређених видова 
социјалних давања, 
иновирања процеса 
процене радне спо-

собности и формирања радних центара, што лакше и брже 
превазиђу.

На крају је наглашено да треба промовисати позитивне 
примере послодаваца из праксе, који потврђују да су особе 
са инвалидитетом вредни и предани радници, врло често 
међу најбољима у својим колективима.

Трибина - Дискриминација „НЕ“, 
запошљавање „ДА“
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Администрација и управа

Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА
ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ 

СПОРОВА

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, 94/17 и 95/18 
и 157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, брoj 
2/19 и 67/2021) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републичка агенција за мирно решавање радних 
спорова, Београд, Македонска број 4. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за вођење именика и 
база поступака, у звању саветник
Група за правне и стручне послове 
мирног решавања радних спорова

1 извршилац

Опис послова: Обавља стручне послове у 
поступку мирног решавања радних спорова који 
се односе на вођење именика и база поступака; 
води именик миритеља и арбитара; пружа струч-
ну помоћ миритељима и арбитрима приликом 
достављања података за именик и базу поступа-
ка, прати њихов рад и учествује у изради запис-
ника и извештаја за базу података; учествује у 
изради програма, планирању, организацији и 
спровођењу стручног усавршавања миритеља 
и арбитара за рад у бази поступака; припрема 
електронске презентације, сарађује са органима 
ради прикупљања и размене података из дело-
круга Групе; пружа стручну помоћ запосленима 
у поступку израде извештаја и евиденција за 
базу поступака; припрема анализе и извештаје 
о поступцима мирног решавања радних спорова 
на основу базе поступка; припрема и ажурира 
Информатор о раду Агенције, као и презентације 
Агенције на интернету и друштвеним мрежама; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука или природно-матема-
тичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање три године, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Македонска 4.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандида-
та се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-

не, посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
Kомисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место - (Правилник о издавању идентификацио-
ног документа миритеља и арбитара) - провера-
ваће се усмено.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из надлеж-
ности и организације органа (Закон о мирном 
решавању радних спорова) - провераваће се 
усмено.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних коме-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Републичке агенције за мирно решавање радних 
спорова www.ramrrs.gov.rs.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова - писмено, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама (усмено).

Интервју са Комисијом и вредновање кан-
дидата за извршилачко радно место: Проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихва-

тање вредности државних органа - провераваће 
се путем интервјуа са Комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом на адресу Републичка агенција за мирно 
решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 
Београд са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Драгана Андоновска, тел. 011/3131-
416 од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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 подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Републичке агенције за мирно решавање радних 
спорова или у штампаној верзији у Републичкој 
агенцији за мирно решавање радних спорова, 
Македонска 4, 11000 Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве 
се обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.
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Администрација и управа

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописа-
но је, између осталог, да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту. Потребно је да учесник конкур-
са у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Аген-
ције.

XI Врста радног односа: Радни однос заснива 
се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 21. марта 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција као и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом оба-
виће се у просторијама Агенције.

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

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 

спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Агенције.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.ramrrs.gov.rs) и огласној табли Aген-
ције; на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: 
Привредни суд у Београду, Масарикова 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник 
- виши судијски сарадник, звање 

самостални саветник
7 извршилаца

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит, најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног 
испита и потребне компетенције за рад на овом 
радном месту.

Опис послова: Помаже судији у раду, проучава 
правна питања у вези са радом судија у поједи-
ним предметима, израђује нацрте судских одлука 
и припрема правне ставове за публиковање, по 
налогу и под надзором судије врши обрачун суд-
ских такси за одлуке чије нацрте израђује, пома-
же судији у контролисању наплате судске таксе 
тако што, приликом задуживања предмета ради 
израде нацрта одлуке, на брз и погодан начин 
контролише да ли су све судске таксе у предмету 
обрачунате и да ли је обрачун учињен правил-
но, врши самостално или под надзором и по упут-
ствима судије друге стручне послове као и друге 
послове по налогу председника суда.

2. Радно место записничар,  
звање референт

3 извршиоца

Услови: Средња школска спрема друштвеног 
смера, у четворогодишњем или трогодишњем 
трајању, најмање две године радног искуства, 
положен испит за дактилографа 1-А класе или 
1-Б, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

Опис послова: Обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских тра-
ка, врши препис текстова и рукописа и израђује 
све врсге табела, у сарадњи са корисницима услу-
га коригује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа завршене 
материјале и дистрибуира их корисницима услу-
га, стара се о чувању и преносу података, дос-

тупности материјала, исправности биротехничке 
опреме и рационалном коришћењу канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала, води уписник 
за евиденцију штампаних ствари и публикација, 
води евиденцију о свом раду, ради и друге посло-
ве по налогу судије, шефа дактилобироа и пред-
седника суда.

3. Радно место за административно-
техничке послове у судској 
писарници, звање референт

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера, у четворого-
дишњем или трогодишњем трајању, две године 
радног искуства, положен државни стручни испит 
и потребне компетенције за рад на овом радном 
месту.

Опис послова: Обавља администратавне и тех-
ничке послове у вези обраде и поступања по 
судским предметима у судској административној 
процедури, здружује поднеске предмета и остала 
писмена, води евиденцију примљених, решених, 
нерешених предмета и евиденцију одлука које 
су израђене у року, припрема и износи председ-
нику већа предмете у којима је заказана распра-
ва, странкама даје на увид списе и наплаћује 
таксу за издате фотокопије из списа предмета, 
контролише наплату судске таксе за предмете, 
свакодневно прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по наредби 
судија, врши пријем поште и контролише да ли 
је судска такса плаћена, разврстава пошту по 
материјама у складу са Судским пословником и 
врши распоређивање по одељењима, врши ске-
нирање писмена и унос података кроз АВП про-
грам, даје обавештења странкама, врши експе-
дицију поште, врши сортирање судских пошиљки 
по регионима и кодирање пошиљки, води књи-
гу о експедицији поште, посебну књигу доставе 
преко курира, води књигу пошиљки за адвокате 
и стечајне управнике, разводи враћене достав-
нице, обавља и друге послове по налогу шефа 
писарнице, управитеља судске писарнице и 
председника суда.

III Место рада: Београд, Масарикова 2.

IV Врста радног односа: радно место попуњава 
се заснивањем радног односа на неодређено вре-
ме, уз обавезан пробни рад за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.

V Фазе изборног поступка и компетенције 
које се проверавају у изборном поступку: 
Изборни поступак се састоји из више обавезних 
фаза у којима се провeравају опште функционал-
не компетенције, посебне функционалне компе-
тенције, понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем теста - 
писано);
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
решавањем задатака практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни обаразац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
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не може да прихвати доказ који је приложен и 
кандидата ослободи тестовне провере.

Провера сваке од општих функционалних компе-
тенција не може трајати дуже од једног сата.

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

Информације о материјалу за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција

1) За радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник:
– Познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда-провераваће се 
писаним путем (тест).
– Поседовање знања и вештина за израду нацрта 
судских одлука и других аката - провераваће се 
усменим путем (разговор са кандидатом).
– Вештина презентације, вештина управљања 
поступком и вештина извештавања у предмети-
ма - провераваће се усменим путем (разговор са 
кандидатом).

2) За радно место записничар:
– Познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда - провераваће се писа-
ним путем (тест).
– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима - провераваће се писаним путем 
(тест).
– Способност припреме материјала и вођења 
записника - провераваће се усменим путем (раз-
говор са кандидатом).

3) За радно место за административно-техничке 
послове у судској писарници:
– Познавање прописа релевантних за надлежност 
и организацију рада суда - провераваће се писа-
ним путем (тест).
– Познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима - провераваће се писаним путем 
(тест).
– Знања и вештине потребне за рад на пословном 
софтверу за управљање предметима - провера-
ваће се усменим путем (разговор са кандидатом).

Време за израду писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата.
Време за припрему усменог задатка не може бити 
дуже од тридесет минута.

3. Провера понашајних компетенција 
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се од стране дипломираних психолога 
путем интервјуа базираног на комптетенцијама и 
путем упитника.

4. Интервју са комисијом
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Општи услови за рад: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику раније није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности и 
радног односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа у периодичном издању огла-

са Националне службе за запошљавање - листу 
„Послови“.

VIII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији суда (www.bg.pr.sud.rs)

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац 
пријаве подноси се на шалтеру пријема Привред-
ног суда у Београду, ул. Масарикова бр. 2, Бео-
град или путем поште на исту адресу са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места - назив радног места“.

Приликом предаје пријаве на конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин према 
подацима назначеним у пријави за доставу оба-
вештења.

IX Докази које прилажу кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетенција, 
пре интервјуа са комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплома којом се потврђује стручна спрема,
5. за радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник: уверење о положеном право-
судном испиту,
6. за радно место за административно-техничке 
послове у судској писарници: уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима,
7. за радно место записничар: уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима и уверење о положеном испиту за 
дактилографа Iа или Iб класе,
8. потврда да учеснику раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издате од стра-
не државног органа у коме је учесник конкурса 
био у радном односу,
9. уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци (не старије од шест месеци),
10. доказ о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство у струци),
11. други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Као државни службеник може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни испит, 
али је дужно да га положи у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

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

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), 
прописано је између осталог да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да извр-
ши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Кандидат у обрасцу пријаве заокружује начин на 
који жели да се прибављају подаци из службених 
евиденција.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-

рење о положеном правосудном испиту и уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је оверена код јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик од стране овлашћеног суд-
ског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема а која 
је стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетенција, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да 
у року од пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су суда са назнаком „За јавни конкурс“.

XI Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије пријаве су благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
конкурсна комисија ће спровести изборни посту-
пак, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. 
Изборни поступак ће започети по истеку рока за 
подношење пријава.

Провера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетенција, 
као и интерјву са комисијом обавиће се у просто-
ријама Привредног суда у Београду, Масарикова 
бр. 2, а о месту провере понашајних комптенција 
кандидати ће бити благовремено обавештени.

XII Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Секретар суда Жарко Кујунџић, кон-
такт телефон 011/2060-120 или зграда суда Бео-
град, Масарикова бр. 2, први спрат, канцеларија 
бр. 120.

НАПОМЕНЕ:
- Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и 
неразумљиве пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
- Положен државни испит није услов нити пред-
ност за заснивање радног односа.
- Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од 6 месеци од дана заснивања 
радног односа.
- Сагласно члану 9. Закона о државним службени-
цима избор кандидата врши се на основу провере 
компетенција.
- Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.
- Привредни суд у Београду не врши дискримина-
цију на основу расе, боје коже, пола, вере, нацио-
налности, етничког порекла или инвалидитета. 
Конкуренција се заснива на квалитету и отворена 
је за све који испуњавају прописане услове. Сви 
изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског 
пола.
- Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и огласној табли Привредног суда у Београ-
ду, на порталу е-управе и на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

Београд

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 
67/21), чл. 2, 3, 4 став 2 и 5 Одлуке о образовању 
и начину рада конкурсне комисије за спровођење 
интерног и јавног конкурса за попуњавање рад-
них места у Служби Народне скупштине 21 Број 
02-1388/21 од 28. јула 2021. године НАРОДНА 
СКУПШТИНА оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У СЛУЖБИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

I Орган у коме се раднo местo попуњава: 
Народна скупштина, Београд, Улица краља Мила-
на 14 и Трг Николе Пашића 13.

II Радна места која се попуњавају:

1. Aдминистративни секретар  
за потребе одбора,  

које је разврстано у звање референт
у Одељењу за економско-финансијска 

питања, у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: По налогу секретара одбора доставља 
сазив за седницу одбора члановима одбора, 
односно њиховим заменицима; председнику и 
потпредседницима Народне скупштине; гене-
ралном секретару, заменицима и помоћницима 
генералног секретара; посланичким групама, 
организационој јединици за односе са јавно-
шћу, Влади и предлагачу акта; врши електрон-
ску припрему седнице одбора; обавештава све 
чланове одбора о времену и месту одржавања 
седнице; обезбеђује салу за одржавање седни-
це и састанака одбора и присуство пратећих 
служби неопходних за рад одбора (стенографе, 
сниматеље, бифе, протокол и др.); умножа-
ва материјал по упутству секретара одбора и 
благовремено га доставља члановима и заме-
ницима чланова одбора; присуствује седници 
одбора, води евиденцију о присутнима на сед-
ници и састанку одбора о чему извештај дос-
тавља надлежној организационој јединици за 
финансијско-материјалне послове у Народној 
скупштини; ажурира оригиналну документа-
цију и обрађене предмете и доставља их архи-
ву, односно писарници Народне скупштине; по 
потреби, припрема преглед, односно списак 
амандмана на предлог закона који се разматра 
на седници одбора; води евиденцију предмета, 
односно представки упућених одбору и експе-
дује материјал одбора на одговарајуће адресе; 
води евиденцију о давању сала за одржавање 
седница и састанака; води евиденцију о при-
суству народних посланика на седници Народне 
скупштине, и по потреби, врши преброја-
вање гласова на седници Народне скупшти-
не; обавља и друге административно-техничке 
послове из делокруга рада одбора по налогу 
руководиоца Сектора, начелника одељења и 
секретара одбора.

Услови: Средње образовање у четворого-
дишњем трајању, гимназија или средња струч-
на школа друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

2. Радно место за помоћне стручне 
послове за потребе одбора, које је 

разврстано у звање млађи саветник
у Одељењу за одбрану и национална 
питања, у Сектору за законодавство

1 извршилац

Опис: Обавља прецизно одређене, али сло-
жене послове којима пружа стручну подршку 
државним службеницима у Одељењу који раде 
послове у вишем звању; учествује у припреми 
седнице одбора; врши електронску припрему сед-
нице одбора; учествује у организовању састанака 
секретара одбора са председником и члановима 
одбора, присуствује састанку и сачињава белешку 
о одржаном састанку; припрема стручне инфор-
мације за секретара одбора; присуствује седници 
одбора, прати ток седнице и резултате гласања, 
ради припреме записника; упознаје се са текућим 
активностима Народне скупштине и прикупља 
податке од значаја за рад одбора коришћењем 
свих расположивих ресурса; прати прописе од 
значаја за рад одбора, упознаје се са предметима 
одбора и сачињава списак предложених и доне-
тих аката из делокруга рада одбора; обавља и 
друге послове из делокруга рада одбора по нало-
гу руководиоца Сектора, начелника Одељења и 
секретара одбора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање једну годину радног 
искуства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима и положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

3. Радно место за пратеће стручне 
послове за потребе одбора, које је 

разврстано у звање саветник
у Одељењу за општа друштвена питања, 

у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: Обавља прецизно одређене, али сложене 
послове; помаже секретару одбора у припреми 
сазива, извештаја, амандмана одбора, предлога 
одлука, закључака, препорука, записника и дру-
гих докумената од значаја за рад одбора; врши 
електронску припрему седнице одбора; пома-
же секретару одбора у организовању састанака 
са председником и члановима одбора у вези са 
питањима из делокруга рада одбора; помаже 
секретару одбора у припреми извештаја о раду 
одбора и информација о обавезама одбора и 
Народне скупштине које проистичу из важећих 
прописа за потребе руководиоца Сектора; при-
према кратке информације о предлозима зако-
на и других аката, из делокруга рада одбора, 
поднетих Народној скупштини ради разматрања 
и доношења на седници Народне скупштине; 
помаже секретару одбора у стручној обради 
иницијатива, петиција, представки и предлога 
из делокруга рада одбора; присуствује седни-
цама одбора и прати ток седнице ради реали-
зације одлука и закључака донетих на седници; 
присуствује састанцима секретара одбора са 
председником и члановима одбора и сачињава 
белешку о одржаном састанку; помаже секрета-
ру одбора у организовању јавног слушања и у 
изради аката од значаја за спровођење контрол-
не, односно изборне функције; обезбеђује за 
интернет и интранет сервер Народне скупшти-
не припрему, објављивање и ажурирање доку-
мената и информација насталих у раду одбора; 
прати текуће активности Народне скупштине 
и прикупља податке од значаја за рад одбора 
коришћењем свих расположивих ресурса; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца Сектора, 
начелника Одељења и секретара одбора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и најмање три године радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

4. Радно место за помоћне стручне 
послове за потребе одбора, које је 

разврстано у звање млађи саветник
у Одељењу за општа друштвена питања, 

у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: Обавља прецизно одређене, али сло-
жене послове којима пружа стручну подршку 
државним службеницима у Одељењу који раде 
послове у вишем звању; учествује у припреми 
седнице одбора; врши електронску припрему сед-
нице одбора; учествује у организовању састанака 
секретара одбора са председником и члановима 
одбора, присуствује састанку и сачињава белешку 
о одржаном састанку; припрема стручне инфор-
мације за секретара одбора; присуствује седници 
одбора, прати ток седнице и резултате гласања, 
ради припреме записника; упознаје се са текућим 
активностима Народне скупштине и прикупља 
податке од значаја за рад одбора коришћењем 
свих расположивих ресурса; прати прописе од 
значаја за рад одбора, упознаје се са предметима 
одбора и сачињава списак предложених и доне-
тих аката из делокруга рада одбора; обавља и 
друге послове из делокруга рада одбора по нало-
гу руководиоца Сектора, начелника Одељења и 
секретара одбора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање једну годину радног 
искуства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима и положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

5. Радно место за помоћне стручне 
послове за потребе посланичке 

групе, које је разврстано у звање 
млађи саветник

у Одељењу за послове посланичких 
група, у Сектору за законодавство

3 извршиоца

Опис: Обавља прецизно одређене, али сложене 
послове којима пружа стручну подршку држав-
ним службеницима у Одељењу који раде послове 
у вишем звању; стара се о благовременој предаји 
аката (предлога закона, декларација, резолуција, 
амандмана и др.) писарници Народне скупштине 
које чланови посланичке групе упућују Народној 
скупштини и аката које упућују другим државним 
органима, организацијама и телима; комплетира 
материјале који се налазе у скупштинској про-
цедури (предлоге аката, амандмане, мишљења 
предлагача акта и надлежног одбора) за потре-
бе посланичке групе; помаже народним посла-
ницима у прикупљању података за формулисање 
посланичких питања; прати ток седнице Народне 
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скупштине и по потреби народним посланицима 
доставља информације и податке у вези са тач-
кама дневног реда седнице Народне скупшти-
не; прима од сарадника, представке, предлоге 
и петиције које грађани, органи и организације 
упућују председнику и члановима посланичких 
група, учествује у припреми одговора и стара се о 
њиховој експедицији; обавља и друге послове из 
делокруга рада Одељења по налогу председника 
посланичке групе, начелника Одељења и руково-
диоца Сектора.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и 
најмање једну годину радног искуства у струци 
или најмање пет година радног стажа у државним 
органима и положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

6. Административни секретар за 
потребе посланичке групе, које је 

разврстано у звање референт
у Одељењу за послове посланичких 
група, у Сектору за законодавство

1 извршилац

Опис: Обавља административно-техничке 
послове за потребе посланичке групе, при-
ма материјал за седнице Народне скупштине и 
њених радних тела и доставља га председни-
ку и члановима посланичке групе; Обавештава 
народне посланике о дану и времену одржа-
вања седнице Народне скупштине и састанака 
посланичке групе и води евиденцију о присут-
ности народних посланика на састанку; стара се 
о благовременој предаји аката (предлога зако-
на, декларација, резолуција, амандмана и др.) 
писарници Народне скупштине које чланови 
посланичке групе упућују Народној скупштини и 
аката које упућује државним органима, органи-
зацијама и телима; комплетира материјале који 
се налазе у скупштинској процедури (предлоге 
аката, амандмане, мишљења предлагача акта и 
надлежног одбора) за потребе посланичке групе; 
прати седнице Народне скупштине и по потреби, 
током седнице, народним посланицима доставља 
потребне податке и акте; одговара на позиве 
грађана у вези са радом Народне скупштине, 
евидентира њихове предлоге, сугестије и жалбе 
и о томе обавештава председника и чланове пос-
ланичке групе; прима иницијативе, представке, 
предлоге и петиције које грађани, органи и орга-
низације упућују председнику посланичке групе 
и народним посланицима и по потреби, доставља 
их саветнику посланичке групе ради припреме 
одговора на њих и стара се о њиховој експе-
дицији; стара се о благовременом требовању 
канцеларијског материјала за потребе посла-
ничке групе и о послужењу народних посланика, 
као и грађана који долазе у посланичку групу; 
води евиденцију о присуству народних послани-
ка на седници Народне скупштине и, по потреби, 
врши пребројавање гласова на седници Народне 
скупштине; обавља и друге послове из делокру-
га рада Одељења по налогу председника посла-
ничке групе, начелника Одељења и руководиоца 
Сектора.

Услови: Средње образовање у четворого-
дишњем трајању, гимназија или средња струч-
на школа друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци и положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

7. Радно место за стручне послове за 
потребе Одељења, које је разврстано 

у звање виши саветник
у Одељењу за спољне послове, у 
Сектору за међународне односе

1 извршилац

Опис: Обавља најсложеније послове за потре-
бе Одељења, Одбора, пододбора, радних група 
образованих у одбору и сталних и других пар-
ламентарних делегација у Народној скупштини; 
замењује секретара Одбора за време његовог 
одсуства; прати прописе из области рада Одбора, 
припрема анализе, извештаје и прегледе међу-
народне сарадње, прикупља податке и припре-
ма информације од значаја за парламентарну и 
другу међународну сарадњу, као и за потребе 
сталних и других парламентарних делегација; 
израђује шестомесечне планове рада сталних и 
других парламентарних делегација и посланичких 
група пријатељстава и обавља стручне послове 
за потребе посланичких група пријатељстава; 
води евиденцију о актима и предлозима аката из 
делокруга рада Одбора, као и прописа из области 
међународне и међупарламентарне сарадње о 
чему сачињава информацију; прати ток седнице 
Одбора и у договору са секретаром Одбора при-
према сазиве, извештаје, амандмане Одбора и 
делегација, предлоге одлука, закључака, препо-
рука, записника и других докумената од значаја 
за рад Одбора и делегација; врши електронску 
припрему седнице Одбора; сарађује са надлеж-
ним министарством, државним органима, органи-
зацијама и телима и стара се о присуству пред-
ставника предлагача акта, надлежних државних 
органа, организација и тела када је то од значаја 
за седницу Одбора, односно састанак са међуна-
родним делегацијама коме присуствују народни 
посланици; сарађује са одговарајућим службама 
представничких тела других држава, међународ-
них организација и мисијама за потребе делега-
ција; стручно обрађује иницијативе, петиције, 
представке и предлоге грађана и организација 
у договору са секретаром одбора; учествује у 
припреми извештаја о раду Одбора и припрема 
информације о обавезама Народне скупштине 
које проистичу из важећих прописа и потврђених 
међународних споразума; учествује у припреми 
нацрта скупштинског буџета у делу који се одно-
си на рад Одбора, делегација и посланичких гру-
па пријатељстава; учествује са секретаром одбо-
ра у стручној припреми путовања у иностранство 
чланова Одбора, делегација и посланичких гру-
па пријатељстава и посета делегација Народ-
ној скупштини; учествује у изради одговора по 
захтевима за слободни приступ информацијама 
од јавног значаја; пружа стручну подршку у орга-
низовању јавних слушања и учествује у припре-
ми информације о јавном слушању; по потреби 
обавља послове секретара делегација приликом 
размене посета; обавља и друге послове из дело-
круга рада Одбора и Одељења по налогу секре-
тара Одбора, начелника Одељења и руководиоца 
Сектора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање седам година радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

8. Радно место за помоћне стручне 
послове за потребе Одељења, које је 
разврстано у звање млађи саветник

у Одељењу за спољне послове, у 
Сектору за међународне односе

1 извршилац

Опис: Обавља прецизно одређене, али сло-
жене послове којима пружа стручну подршку 
државним службеницима у Одељењу који раде 
послове у вишем звању; учествује у припре-
ми седнице Одбора; врши електронску припре-
му седнице Одбора; сарађује са одговарајућим 
службама државних органа, организација и 
институција и других органа у припреми сталних 
и других парламентарних делегација у Народној 
скупштини; учествује у организовању састанака 
секретара Одбора са председником и чланови-
ма Одбора; припрема стручне информације за 
секретара Одбора; присуствује седници Одбора, 
прати ток седнице и резултате гласања; упознаје 
се са текућим активностима Народне скупштине 
и прикупља податке од значаја за рад Одбора 
коришћењем свих расположивих ресурса; учест-
вује у обављању стручних послова у вези са међу-
народним активностима Одбора, парламентарних 
делегација, посланичких група пријатељстава и 
Народне скупштине; прати прописе од значаја за 
рад одбора, упознаје се са предметима одбора и 
сачињава списак предложених и донетих аката из 
делокруга рада одбора; обавља и друге послове 
из делокруга рада Одбора по налогу секретара 
Одбора и начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање једну годину радног 
искуства у струци или најмање пет година радног 
стажа у државним органима и положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

9. Радно место за помоћне стручне 
послове за потребе Одељења, које је 
разврстано у звање млађи саветник
у Одељењу за европске интеграције, у 

Сектору за међународне односе
1 извршилац

Опис: Обавља прецизно одређене, али сложене 
послове којима пружа стручну подршку држав-
ним службеницима у Одељењу који раде посло-
ве у вишем звању; учествује у припреми седнице 
одбора, организацији састанака са представни-
цима Европског парламента, парламената држа-
ва чланица Европске уније и држава у региону; 
учествује у изради анализе усклађености аката са 
прописима Европске уније, који се припремају у 
Народној скупштини и помаже у изради упоред-
них прегледа прописа Европске уније; оператив-
но помаже у реализацији регионалне сарадње; 
врши електронску припрему седнице одбора; 
учествује у организовању састанака секретара 
одбора са председником и члановима одбора, 
присуствује састанку и сачињава белешку о одр-
жаном састанку; припрема стручне информације 
за секретара одбора; присуствује седници одбора, 
прати ток седнице и резултате гласања; упознаје 
се са текућим активностима Народне скупштине 
и прикупља податке од значаја за рад одбора 
коришћењем свих расположивих ресурса; прати 
прописе од значаја за рад одбора, упознаје се са 
предметима одбора и сачињава списак предложе-
них и донетих аката из делокруга рада одбора; 
обавља и друге послове из делокруга рада одбо-
ра по налогу руководиоца Сектора, начелника 
Одељења и секретара одбора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
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но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање једну годину радног искуства 
у струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима и положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

10. Оператер за припрему и 
уношење података, сигнирање и 

завођење поште, које је разврстано 
у звање референт

у Одсеку писарнице са експедициом 
и архивом, у Одељењу за 

административне послове,  
у Сектору за опште послове

2 извршиоца

Опис: Непосредно прима поднеске и пошту пре-
ко поштанске службе и курира; отвара и прегле-
да пошту и распоређује је по организационим 
јединицама и класификује предмете по мате-
рији; уноси и ажурира податке у електронској 
бази података који настају у раду писарнице; 
заводи предмете и акте у скраћени деловод-
ник и попис аката, уписује предмете у доставне 
књиге и прослеђује корисницима преко курира; 
обавља пријем, распоређивање, завођење, дос-
таву и архивирање електронских докумената у 
складу са прописом којим се уређује електрон-
ско канцеларијско пословање; врши здруживање 
предмета и аката; врши пријем странака и даје 
обавештења усмено; разводи предмете; архиви-
ра предмете и активира архивиране предмете; 
води евиденцију о присуству народних послани-
ка на седници Народне скупштине, и по потреби, 
врши пребројавање гласова на седници Народне 
скупштине; обавља и друге послове из делокруга 
рада Одсека по налогу шефа Одсека, начелника 
Одељења и руководиоца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајању, гимназија или средња стручна шко-
ла друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

11. Техничар за информатику, које је 
разврстано у звање референт

у Одсеку за информационо-
комуникационе технологије, у Одељењу 

за електронику, телекомуникације и 
информатику, у Сектору за оперативно-

техничке послове и информационе 
технологије
1 извршилац

Опис: Спроводи мере за функционалну исправ-
ност и заштиту информатичке опреме и мрежне 
инсталације и отклања кварове на њима; помаже 
у пословима администрације мреже, врши инста-
лирање и праћење оперативног, апликативног и 
антивирусног софтвера и примењује антивирусну 
заштиту; помаже у изради евиденције о структу-
ри и распореду информатичке и мрежне опреме 
и инсталираног софтвера у Народној скупштини; 
води евиденцију о интервенцијама на информа-
тичкој опреми и врши ажурирање корисника на 
mail серверу; врши инсталирање и администри-
рање клијентског хардвера и софтвера и пружа 
непосредну информатичку помоћ корисницима у 
Народној скупштини; обавља и друге послове из 
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека, 
начелника Одељења и руководиоца Сектора.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем 
трајњу, гимназија или средња стручна школа, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци и 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места

III Место рада: Београд, Улица краља Милана 
број 14 и Трг Николе Пашића број 13.

IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Изборни поступак спрово-
ди се из више обавезних фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

Напомена: Сматра се да је кандидат испунио 
мерила ако је у изборном поступку на јавном 
конкурсу остварио најмање 36 бодова укупно 
за избор за извршилачко радно место које није 
руководеће и уколико није претходно искључен 
из изборног поступка.

Кандидат који је освојио један бод у провери 
одређене компетенције односно не испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције или се не одазове позиву да учествују 
у провери једне компетенције, искључује се из 
даљег тока изборног поступка, о чему се оба-
вештава на контакте (електронске адресе или 
бројеве телефона), које наведе у својој пријави.

Кандидат који у провери посебне функционал-
не компетенције путем теста освоји један до пет 
бодова, искључује се из даљег изборног поступ-
ка, о чему се обавештава на контакте (електрон-
ске адресе или бројеве телефона), које наведе у 
својој пријави. 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција за сва изршилачка радна места:
- организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста;
- дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем 
теста.

Напомена: Информације o материјалимa за 
припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на интер-
нет страници Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov. rs. 

Резултати провере општих функционалних ком-
петенција за кандидата који је испунио мерила 
на провери општих функционалних компетен-
ција у једном конкурсном поступку имају важност 
трајања у конкурсним поступцима у Народној 
скупштини који се спроводе у наредне две године 
од дана спроведене провере, осим ако кандидат 
не захтева нову проверу општих функционалних 
компетенција.

Кандидату који је остварио један бод на провери 
једне од општих функционалних компетенција, 
поново се проверавају све опште функционалне 
компетенције у другом конкурсном поступку који 
се спроводи у Народној скупштини. 

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Закон о Народној скупштини, Пословник 
Народне скупштине, Уредба о канцеларијском 
пословању органа државне управе) - провераваће 
се путем теста;
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада административни послови 
(канцеларијско пословање) провераваће се усме-
но (предлог решавања одређеног задатка).

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место-професионално окружење, 

прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Устав Републике Србије, Закон о Народној 
скупштини, Пословник Народне скупштине, Једин-
ствена методолошка правила за израду прописа)- 
провераваће се путем теста; 
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада-нормативни послови (законодав-
ни процес) провераваће се усмено (предлог реша-
вања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво А1) - провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 3: 
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Устав Републике Србије, Закон о Народној 
скупштини, Пословник Народне скупштине, Једин-
ствена методолошка правила за израду прописа)- 
провераваће се путем теста; 
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада нормативни послови (законодав-
ни процес) провераваће се усмено (предлог реша-
вања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво A2 )- провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Устав Републике Србије, Закон о Народној 
скупштини, Пословник Народне скупштине Једин-
ствена методолошка правила за израду прописа)- 
провераваће се путем теста; 
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада нормативни послови (законодав-
ни процес) провераваће се усмено (предлог реша-
вања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво А1) - провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације 
органа (Устав Републике Србије, Закон о Народној 
скупштини, Пословник Народне скупштине, Једин-
ствена методолошка правила за израду прописа) 
- провераваће се путем теста;
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада нормативни послови (законодав-
ни процес) провераваће се усмено (предлог реша-
вања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво А2 )- провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 6: 
Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место професионално окружење, пропи-
си и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о Народној скупштини, Пословник Народне 
скупштине, Уредба о канцеларијском пословању 
органа државне управе) - провераваће се путем 
теста;
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада административни послови 
(канцеларијско пословање) провераваће се усме-
но (предлог решавања одређеног задатка).

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Устав Републике Србије, Закон 
о Народној скупштини, Пословник Народне 
скупштине) и релевантни прописи, акти, проце-
дуре, методологије, софтвери и др. (релевантни 
нормативни оквир-споразуми, резолуције, кон-
венције, декларације у домену рада) провера-
ваће се путем теста; 
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2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада послови међународне сарадње 
и европских интеграција (пословно-дипломатски 
протокол и дипломатска пракса); провераваће се 
усмено (предлог решавања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво Ц1) - провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Устав Републике Србије, Закон 
о Народној скупштини, Пословник Народне 
скупштине) и релевантни прописи, акти, проце-
дуре, методологије, софтвери и др. (релевантни 
нормативни оквир-споразуми, резолуције, кон-
венције, декларације у домену рада) провера-
ваће се путем теста; 
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада послови међународне сарадње 
и европских интеграција (пословно-дипломатски 
протокол и дипломатска пракса); провераваће се 
усмено (предлог решавања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво Ц1)- провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада послови међународне сарадње 
/ европских интеграција ( политички систем 
и спољна политика Републике Сребије, осно-
ви правног и политичког система ЕУ), Посебна 
функционална компетенција за одређено радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Устав 
Републике Србије, Закон о Народној скупштини, 
Пословник Народне скупштине) провераваће се 
путем теста; 
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи, про-
цедуре, методологије, софтвери и др, (Споразум 
о стабилизацијии придруживању између европ-
ских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране и Републике Србије, са друге стране, 
Резолуција о улози Народне скупштине и начели-
ма у преговорима о приступању Републике Србије 
Европској унији); провераваће се усмено (предлог 
решавања одређеног задатка);
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво Ц1)- провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (Закон о државним службе-
ницима, Закон о Народној скупштини, Пословник 
Народне скупштине) и релевантни прописи, акти, 
процедуре, методологије, софтвери и др. (позна-
вање законских, подзаконских и интерних аката 
о канцеларијском пословању, приступу инфор-
мацијама и организацији и раду државних орга-
на)-провераваће се путем теста;
2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада административни послови 
(канцеларијско пословање) провераваће се усме-
но (предлог решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво А1)- провераваће се путем теста.

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Закон о државним службеницима, 
Закон о Народној скупштини, Пословник Народне 
скупштине) и релевантни прописи, акти, проце-
дуре, методологије, софтвери и др. (интернет 
технологије, администрација серверских опера-
тивних система, администрација сервера елек-
тронске поште, рачунарски хардвер) провераваће 
се путем теста; 

2. Посебна функционална компетенција у одређе-
ној oбласти рада послови информатички посло-
ви (TCP/IP и IP); провераваће се усмено (предлог 
решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, знање енглеског језика 
(Ниво А2)- провераваће се путем теста.

3. Понашајне компетенције за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет)-провераваће се путем интервјуа 
базираног на компетенцијама).

Резултати провере понашајних компетенција кан-
дидата који је испунио мерила у једном конкурс-
ном поступку имају важност трајања у конкурсним 
поступцима у Народној скупштини који се спро-
воде у наредне две године од дана спроведене 
провере.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна мес-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом.

V Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
ци Народне скупштине (www.parlament.rs) или 
у штампаној верзији у просторијама писарнице 
Службе Народне скупштине, Улица краља Милана 
14. Пријаве на конкурс могу се поднети поштом 
или непосредно писарници Народне скупштине, 
Улица краља Милана 14.

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. Под-
носиоци 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.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су 
писани докази о знању рада на рачунару и о 
знању енглеског језика.

У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачуна-
ру, на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - „диги-
тална писменост“, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
рад на рачунару*), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

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

Ако кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други доказ о знању енглеског језика, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције-знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу Знање 
страних језика који су тражени конкурсом*), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

VI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења да лице није осуђи-
вано; оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема која је наве-
дена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидат/ти са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама. Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18- др. 
пропис) је, између осталог, прописано да су орга-
ни 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 чиње-
ницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима, односно уверење 
о положеном правосудном испиту као и уверење 
које издаје МУП да кандидат није осуђиван.

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

VII Рок за подношење осталих доказа: кан-
дидати који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. 

VIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
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испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 7. марта 2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(електронске адресе или бројеве телефона), које 
наведу у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
понашајних компетенција, посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Згра-
де Народне скупштине, Улица краља Милана 
14. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (електрон-
ске адресе или бројеве телефона), које наведу у 
својим пријавама.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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.

Трајање радног односа: За сва оглашена рад-
на места радни однос се заснива на неодређено 
време.

X Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10.00 до 12.00 часо-
ва: Наташа Беговић 3200-620 и Хелена Арсеније-
вић 3026- 013 Одељење за људске ресурсе.

XI: Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Народна скупштина, 
Одељење за људске ресурсе, Улица краља Мила-
на 14, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места (назив радног 
места)”.

НАПОМЕНE

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене решењем кон-
курсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет страници 
и огласним таблама Народне скупштине и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 
- испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 
157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/2019 и 67/21), и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 
51 Број:112-12039/2021 од 27. децембра 2021. 
године и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
Број:112-519/2022 од 31.јануара 2022. године, 
Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство заштите животне средине, Београд, 
Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за правне послове у 
области финансијског управљања

Одељење за буџет, Сектор за 
финансијско управљање и контролу,  

у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати прописе везане за област 
финансијско-материјалног пословања и прописе 
којима се регулише област буџетског рачуновод-
ства у циљу законитог, наменског, економичног 
и сврсисходног трошења средстава буџета; кон-
тролише законитост решења о извршењу буџе-
та; сачињава решења о укњижењу и искњижењу 
основних средстава и осталу документацију из 
области надлежности Одељења; врши контро-
лу исплата у складу са уговореним обавезама; 
сарађује у припреми мишљења на нацрте закона 
и предлоге других прописа из области финансија 
из надлежности других министарстава; обавља и 
друге послове из делокруга рада Министарства по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 година, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

2. Радно место за буџетско 
књиговодство

Сектор за финансијско управљање 
и контролу, Група за књиговодство, 
Одељење за буџет, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Стара се о законитости, рачу-
новодствене исправности и веродостојности 
примљене финансијске документације; књижи и 
усаглашава стање главне књиге са Трезором и 
подацима из књиговодственог програма минис-
тарства; припрема података за израду годишњег 
финансијског извештаја за министарство; при-
према податке за израду консолидованих перио-

дичних и годишњих извештаја из надлежности 
министарства; врши контирање и билансирање 
и израђује биланс стања; води интерне пословне 
књиге у којима се књижење врши на основу 
валидних рачуноводствених докумената о наста-
лој пословној промени и контролише податке и 
промене у помоћним књигама; обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 година, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

3. Радно место за подршку 
пословима праћења развоја 
најбољих доступних техника
Сектор за управљање животном 

средином, Одељење за интегрисане 
дозволе, у звању млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима праћења 
развоја најбољих доступних техника и њихове 
примене у области издавања интегрисаних доз-
вола; учествује у припреми материјала за рад 
Техничке комисије у циљу издавања коначне 
интегрисане дозволе оператеру; води регистар 
издатих интегрисаних дозвола; припрема пред-
логе стручних мишљења у вези са условима за 
издавање интегрисане дозволе; прати измене 
међународних прописа у вези са IPPC (интегриса-
но спречавање и контрола загађења) директивом; 
обавља и друге послове из делокруга рада Минис-
тарства по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из у окви-
ру образовно-научног поља техничко-технолош-
ких или природно-математичких наука на основ-
ним 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 чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање једна година радног искуства 
у струци или најмање 5 година радног стажа у 
државним органима, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

4. Радно место за заштиту од 
нејонизујућих зрачења

Одсек за заштиту од буке, вибрација  
и нејонизујућих зрачења,  

Сектор за управљање животном 
средином, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Решава захтеве и припрема 
решења за давање овлашћења правним лицима 
за вршење послова испитивања нивоа зрачења 
извора нејонизујућих зрачења од посебног инте-
реса у животној средини и за вршење послова 
систематског испитивања нивоа нејонизујућих 
зрачења у животној средини; решава захтеве и 
припрема решења за коришћење извора нејо-
низујућих зрачења од посебног интереса; прати 
ниво нејонизујућих зрачења у животној средини 
са захтевом вршење посебних мерења и врши 
процену резултата студије значаја постојећих 

Посао се не чека, посао се тражи
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извора нејонизујућих зрачења од посебног инте-
реса; анализира резултате систематског испити-
вања нивоа нејонизујућих зрачења у животној 
средини, припрема Програм систематског испи-
тивања нивоа нејонизујућих зрачења у живот-
ној средини и прати његову рализацију; учест-
вује у припреми пројеката, планова и програма 
у области заштите од нејонизујућих зрачења; 
врши контролу поверених послова органима 
локалне самоуправе и утономној покрајини на 
спровођењу прописа из области заштите од 
нејонизујућих зрачења; обавља и друге посло-
ве из делокруга рада Министарства по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
или стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама 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, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

5. Радно место за сарадњу са 
представницима јединица  

локалних самоуправа у области 
заштите од буке, вибрација и 

нејонизујућих зрачења
Одељење за сарадњу са јединицама 

локалних самоуправа,  
Oдсек за подршку јединицама локалне 
самоуправе у области заштите животне 

средине, Сектор за управљање 
животном средином, у звању 

самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира потребе ЈЛС 
и градских општина у примени прописа у области 
заштите од буке, вибрација и нејонизујућих зра-
чења; развија механизме за унапређење сарадње 
између Министарства и ЈЛС и градских општина; 
припрема и контролише споровођење поступака 
јавних конкурса за доделу средстава ЈЛС и град-
ским општинама; стара се о квалитетној и благо-
временој реализацији пројеката у области зашти-
те од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења; 
врши контролу реализације пројеката које финан-
сира односно суфинансира Министарство из ове 
области; припрема информације и информатив-
но-промотивне материјале у функцији побољ-
шања сарадње са ЈЛС и градским општинама; 
израђује извештаје и информације из делокру-
га Одељења; обавља и друге послове из дело-
круга рада Министарства по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање 5 година, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

6. Радно место за сарадњу са 
организацијама цивилног друштва у 
области заштите животне средине

Одељење за информације и сарадњу са 
цивилним друштвом из области заштите 
животне средине, Сектор за управљање 
животном средином, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Координира сарадњу Министар-
ства са удружењима и другим организацијама 
цивилног друштва у области заштите животне 
средине; развија механизме сарадње са удру-
жењима и другим организацијама цивилног 
друштва; прикупља, евидентира, системати-
зује и припрема извештаје о достављаним суге-
стијама, предлозима и примедбама организација 
цивилног друштва у области животне средине за 
потребе израде прописа и планских докумената 
јавне политике; организује учешће удружења у 
активностима Министарства у јавним догађаји-
ма, кампањама; припрема извештаје о сарадњи 
са организацијама цивилног друштва и израђује 
информације о сарадњи и модалитетима сардање 
са организацијама цивилног друштва и остваре-
ном напретку за потребе састанака представника 
Министарства са Европском комисијом и другим 
међународним организацијама, обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по нало-
гу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, друштве-
но-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање 3 године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

7. Радно место за аналитичке 
послове одрживог коришћења 

заштићених подручја
Одељење за заштићена подручја, 
геодиверзитет и еколошку мрежу, 

Одсек за заштићена подручја, Сектор за 
заштиту природе, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради аналитич-
ко-студијских материјала и стручних подлога у 
вези утврђивања и спровођења политике одржи-
вог коришћења заштићених подручја; сарађује 
са управљачима заштићених подручја на при-
преми пројеката који се односе на: чување, одр-
жавање и презентацију заштићених подручја, 
управљање посетиоцима, праћење и унапређење 
стања заштићених подручја, уређење просто-
ра и одрживо коришћење природних ресурса, 
регулисање имовинско-правних односа, проје-
ката успостављања, развоја и опремања служби 
чуварског надзора; креира и води базу података 
о чуварским службама у заштићеним подручји-
ма; анализира финансијске, материјалне и друге 
услове за реализацију пројеката и њихово уго-
варање; пружа помоћ, сарађује и консултује се 
с управљачима заштићених подручја, посебним 
организацијама, невладиним организацијама и 
грађанима у вези питања релевантних за примену 
принципа одрживости у заштитићеним подручји-
ма и учешће у надзору над применом прописа; 
обавља и друге послове из делокруга рада Минис-
тарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо из научне односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 

природно-математичких или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање 3 године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

8. Радно место за подршку 
пословима праћења пројеката 
и политике развоја предеоног 

диверзитета
Одељење за заштићена подручја, 
геодиверзитет и еколошку мрежу,  
Група за геодиверзитет и предео,  

Сектор за заштиту природе, у звању 
млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију пројеката, 
стратегија, планова и програма у области развоја 
предеоног диверзитета и објеката са климатским 
специфичностима; планира и прати реализацију 
пројеката и политике развоја предеоног диверзи-
тета; израђује извештаје и учествује у припреми 
уговора о финансирању пројеката из области пре-
деоног диверзитета са климатским специфичнос-
тима, прати извршене радова по уговорима које 
финансира Министарство; планира и спроводи 
свеобухватне мера којима се спречавају нежеље-
не промене, деградација и деструкција природ-
них, природи блиских или створених предела 
по географским регионима; учествује у изради 
и реализацији пројеката регистровања, класи-
фиковања и квантитативно-квалитативних ана-
лиза стања свих геолошких појава и објеката као 
елемената геодиверзитета и геонаслеђа; обавља 
и друге послове из делокруга рада Министарства 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких, 
медицинских, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

9. Радно место за заштиту и очување 
дивљих врста

Одељење за биодиверзитет, Одсек 
за заштиту и очување дивљих врста, 
Сектор за заштиту природе, у звању 

самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати спровођење закона, стра-
тегија, подзаконских аката, планова и програма, 
којима се уређује и обезбеђује заштита и очу-
вање дивљих врста; прати стање дивљих врста 
и њиховог одрживог коришћења и врши унос 
алохтоних дивљих врста у слободну природу, 
мере контроле и сузбијања инвазивних врста; 
прати реализацију истраживачко-развојних 
пројеката који су од утицаја на заштиту и очу-
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вање миграторних врста дивљих животиња и даје 
мишљења на исте; издаје решења за дозвоље-
не радње са строго заштићеним дивљим врста-
ма птица (управљања популацијом, поновног 
насељавања - репопулације, поновног уношења 
и узгоја у in situ i ex situ условима), изра-
да споразума у процесу решавања накнаде ште-
те проузроковане од стране заштићених врста; 
учествује у припреми стручних основа у изради 
прописа о заштити и коришћењу дивљих врста 
и даје мишљења и предлоге на планове, стручне 
основе и програме са аспекта заштите и очувања 
дивљих врста; прати режим заштите и одрживог 
коришћења дивље флоре и фауне; обавља и дру-
ге послове из делокруга рада Министарства по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 5 године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

10. Радно место за спровођење 
CITES конвенције, регулисање 

прекограничног промета дивљим 
врстама и пружање системске 
подршке надзорним органима

Одељење за биодиверзитет, Група за 
спровођење CITES конвенције, Сектор за 

заштиту природе, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу CITES 
конвенције и националних прописа који регули-
шу прекогранични и унутрашњи промет дивљих 
врста, зоолошке вртове и држање живих примера-
ка дивљих врста у заточеништву; израђује испра-
ве за прекогранични и унутрашњи промет дивљих 
врста, као и исправе везане за држање дивљих 
врста у заточеништву; сарађује са надлежним 
научним органима, надзорним органима и тужи-
лаштвом у циљу спровођења CITES Конвенције и 
везаних националних прописа кроз пружање сис-
темске подршке; сарађује са управним, научним 
и надзорним органима за CITES у иностранству; 
учествује у спровођењу CITES обуке; учествује у 
контроли прекограничног и унутрашњег промета 
и држања примерака дивљих врста са надзорним 
органима; учествује у aктивностима збрињавања 
одузетих и заплењених примерака заштићених 
врста; израђује извештаје везане за CITES Кон-
венцију и прекогранични промет дивљих врста; 
учествује у изради националних прописа везаних 
за CITES и прекогранични промет дивљих врста; 
обавља и друге послове из делокруга рада Минис-
тарства по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 3 године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

11. Радно место руководилац Групе
Група за еколошко наменско 

пошумљавање, Сектор за заштиту 
природе, у звању виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом 
Групе (планира, усмерава и надзире рад држав-
них службеника у Групи); припрема стручне 
основе за израду прописа из области шумарства; 
прати, анализира и даје мишљења на планска 
документа газдовања шумама; предлаже мере 
еколошког наменског пошумљавања и предла-
гање мера у областима посебне намене пошумља-
вања (пожаришта, голети, површинске експлоа-
тације, пескови, јаловишта, депоније, компактна 
земљишта), као и пошумљавање у складу са кли-
матским променама; израђује прилоге за реле-
вантна програмска и стратешка документа од зна-
чаја за извршење обавеза и остваривање циљева 
еколошког наменског пошумљавања; припрема 
предлог Програма расподеле буџетских средста-
ва и стратешких мера ради подршке еколошком 
наменском пошумљавању; сачињава информа-
ције из области шумарства и еколошког наменс-
ког пошумљавања по захтеву министра, Владе и 
других институција и припрема одговоре на пос-
ланичка питања из ове области; обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по нало-
гу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање 7 године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

12. Радно место за подршку праћења 
техничке помоћи у оквиру процеса 

европских интеграција
Група за праћење пројеката техничке 

помоћи Европске уније, Одељење 
за европске интеграције, Сектор за 
међународну сарадњу, пројекте и 

климатске промене, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати пројекте техничке помоћи 
ЕУ (ТАЕКС) и израђује информације о обавезама 
у процесу приступања ЕУ у области животне сре-
дине; учествује у координацији стручне редакту-
ре; уноси податаке у базу планираних прописа за 
стручну редактуру; учествује у пословима вођења 
базе Националног програма за усвајање правних 
тековина Европске уније (НПАА); стара се о пра-
вилном и благовременом уношењу података у 
НПАА базу; прибавља неопходну документацију 
за потребе преговарачке групе; пружа оператив-
ну и логистичку подршку приликом организације 
састанака за потребе преговарачке групе 27 и 
осталих састанака у области европских интегра-
ција; обавља и друге послове из делокруга рада 
Министарства по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни струч-
ни испит, најмање 3 године радног искуства у 
струци као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

13. Радно место за припрему и избор 
пројеката

Група за припрему и избор пројеката, 
Одељење за управљање пројектима 
у области заштите животне средине, 

Сектор за међународну сарадњу, 
пројекте и климатске промене,  

у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема јавне конкурсе за 
доделу подстицајних средстава за суфинанси-
рање пројеката из области заштите животне; 
спроводи поступак оцењивања пројеката на 
основу критеријума за класификацију, приорити-
зацију и спремности пројекта за финансирање; 
обавља послове утврђивања прелиминарне ранг 
листе пројеката; учествује у утврђивању коначне 
ранг листе пројеката за финансирање; припрема 
податке потребне за доношење коначне одлуке о 
додели средстава; сарађује са другим органима 
државне управе, јединицама локалне самоуправе 
и другим органима; обавља и друге послове из 
делокруга рада Министарства по налогу руково-
диоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, друштве-
но-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

14. Радно место за спровођење и 
праћење спровођења пројеката

Одсек за спровођење и праћење 
спровођења пројеката финансираних 
из фондова ЕУ и међународне помоћи 
у области заштите животне средине 
Одељење за управљање пројектима 

финансираних из фондова ЕУ и 
међународне помоћи у области 

заштите животне средине, Сектор 
за међународну сарадњу, пројекте и 
климатске промене, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и праћењу 
плана јавних набавки и припрема техничку доку-
ментацију за спровођење јавних набавки, као и 
документацију за спровођење уговора; прати 
спровођење пројеката и активности уговарача 
(административна и теренска провера, провера 
испуњености захтева који се односе на видљивост 
пројеката и потврђивање исправност и рачуна за 
плаћање поднетих од стране уговарача); орга-
низује активности од значаја за видљивост проје-
ката; обрађује техничке информације потребне 
за рад екстерних оцењивача и ревизора, према 
одговарајућим форматима; учествује у припре-
ми планова за спровођење препорука екстерних 
оцењивача и ревизора; спроводи принципе и пра-
вила неопходна за успостављање и одрживост 
децентрализованог система управљања фондова 
ЕУ у оквиру надлежности унутрашње јединице; 
припрема извештаје о спровођењу и оцењивању 
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уговора, спровођењу акционих планова и друге 
извештаје потребне за праћење и спровођење 
пројеката; обавља и друге послове из делокруга 
рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких, 
друштвено-хуманистичких или природно-матема-
тичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање три године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

15. Радно место за подршку 
пословима управљања посебним 

токовима отпада
Одсек за управљање посебним токовима 

отпада, Одељење за управљање 
отпадом, Сектор за управљање  

отпадом и отпадним водама,  
у звању млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима припреме 
стручних основа за израду закона и других про-
писа и изради операционих планова и прати про-
писе ЕУ из делокруга Одсека; учествује у изради 
дозвола за управљање посебним токовима отпада 
и развоју регистра посебних токова отпада; даје 
упутстава привредним субјектима за оптималан 
начин поступања са посебним токовима отпа-
да; учествује у спровођењу стратешких докуме-
ната за управљање посебним токовима отпада; 
сарађује са другим органима државне управе, 
јединицама локалне самоуправе, научно-истра-
живачким институцијама и невладиним сектором; 
учесвује у раду стручних комисија; обавља и дру-
ге послове из делокруга рада Министарства по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање једну 
годину радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

16. Радно место администратор 
информационог система

Одељење за правне, кадровске и опште 
послове, Одсек за људске ресурсе, 

Секретаријат Министарства,  
у звању референт

1 извршилац

Опис послова: Води информациони систем за 
управљање људским ресурсима; прикупља подат-
ке и ажурира базу података о државним службе-
ницима и намештеницима; израђује приказе из 
области људских ресурса у форми прегледа и 
статистичких извештаја за потребе Министарства 
и других органа државне управе; пружа помоћ у 
припреми извештаја, анализа и информација из 
делокруга Одсека; остварује непосредну сарадњу 

са систем администраторима других министар-
ства ради размене информација и отклањања 
евентуалних проблема насталих приликом 
коришћења апликација, односно базе подата-
ка, као и са Службом за управљање кадровима 
ради достављања података у Централну кадров-
ску евиденцију; обавља и друге послове из дело-
круга рада Министарства по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера; положен држав-
ни стручни испит; најмање 2 године радног иску-
ства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

17. Радно место за послове  
јавних набавки

Одељење за јавне набавке, Секретаријат 
Министарства, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Припрема и контролише кон-
курсну документацију; спроводи поступак јавних 
набавки радова у свим врстама поступака јавних 
набавки као и набавки на које се закон не при-
мењује; учествује у раду комисије за јавну набав-
ку; припрема огласе о јавној набавци; стара се 
о достављању позива заинтересованим лицима; 
врши преглед и стручну оцену понуда, сачиња-
ва извештаје о стручној оцени понуда, предлог 
одлуке о додели уговора или обустави поступка; 
сачињава уговоре о јавним набавкама; поступа и 
припрема предлог одлуке по захтеву за зашти-
ту права у поступцима јавних набавки Управе; 
обавља и друге послове из делокруга Министар-
ства по налогу начелника Одељења.
 
Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске или из научне области правне 
науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступна 
су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места:

• организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста (писмено), 
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару), 
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, 
обради текста и и табела, табеларне калкула-
ције), ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада управно- правни послови (Општи 
управни поступак) провераваће се путем симула-
ције писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности организације органа (Закон о зашти-
ти животне средине) провераваће се путем симу-
лацијe писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о буџету)

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада Финансијско материјалних послови 
(Терминологија, стандарди, методе и процедуре 
из области буџетског рачуноводства и извешта-
вања)
2. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
и акти из делокруга радног места (Праилник о 
стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем) провераваће се путем 
симулације писано.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
интегрисаном спречавању и контролин) провера-
ваће се путем симулације писано.
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3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о општем 
управном поступку) провераваће се путем симу-
лације писано.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик - Енглески 
језик, ниво Б2 (провера ће се вршити писаним 
путем - путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити од нејонизујућих зрачења) провераваће 
се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик - Енглески 
језик, ниво Б2 - провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине) провераваће се путем 
симулацијe писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Уредба о инди-
каторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини)

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине) провераваће се путем 
симулацијe писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о удру-
жењима)

За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(израда секторских анализа) провераваће се 
путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити природе) провераваће се путем симула-
ције писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво А2 (провера ће се вршити писаним 
путем - путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.

2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити природе) провераваће се путем симула-
ције писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из дело-
круга радног места(Национална стратегија одр-
живог развоја, Национална стратегија одрживог 
коришћења природних ресурса и добара, Закон 
о потврђивању Европске конвенције о пределу) 
провераваће се путем симулације писано.

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити природе) провераваће се путем симула-
цијe писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
и акти из делокруга радног места (Правилник 
о проглашењу и заштити строго заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива)
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво Б1 - провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити природе и Закон о заштити животне сре-
дине) провераваће се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво Б1- провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада Послови руковођења (основе упра-
вљања људским ресурсима) провераваће се путем 
симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(медодологију припреме докумената јавних поли-
тика и формалну процедуру за њихово усвајање) 
провераваће се путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Стратегија 
развоја шумарства) провераваће се путем симу-
лације писано.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о потвђи-
вању Оквирне конвенције Уједињених нација о 
промени климе) провераваће се путем симула-
ције писано.
5. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик - Енглески 
језик, ниво Б1- провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 12:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада - послови међународне сарадње и 
европских интеграција (познавање прописа ЕУ у 
контексту праћења и усклађивања прописа Репу-
блике Србије са прописима и стандардима Европ-
ске Уније)
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа - Професио-
нално окружење . прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Национални програм 

усвајања правних тековина ЕУ) провераваће се 
путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво Б2 - провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 13:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о планирању 
и изградњи) провераваће се путем симулације 
писано.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво А2 - провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 14:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада - Управљање програмима и 
пројектима финансираним из ЕУ (процес упра-
вљања пројектима, циклусом у контексту ЕУ 
програма; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондо-
ва(јавне набавке, уговарање, спровођење и 
праћење спровођења, видљивост, извештавање 
и одобрење плаћања)
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа -(Закон о 
планирању и изградњи)
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво Б1 - провера ће се вршити писаним 
путем (путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 15:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
амбалажи и амбалажном отпаду) провераваће се 
путем симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик Енглески 
језик, ниво Б1 (провера ће се вршити писаним 
путем - путем теста) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 16:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада - Административни послови (канце-
ларијски послови) провераваће се путем симула-
ције писано.
2. Посебна функционална компетенција из 
области рада - Информатички послови (базе 
података) провераваће се путем симулације 
писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
државним службеницима) провераваће се путем 
симулације писано.
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За радно место под редним бројем 17:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада - послови јавних набавки (методоло-
гију за припрему и израду плана јавних набавки, 
методологију за припрему конкурсне документа-
ције у поступку јавних набавки, методологију за 
заштиту права у поступку јавних набавки) прове-
раваће се путем симулације писано.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине) провераваће се путем 
симулације писано.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Правилник 
о обавезним елементима конкурсне документа-
ције у поступцима јавних набавки и начину дока-
зивања испуњености услова, Правилник о садр-
жини аката којим се ближе уређује посупак јавне 
набавке унутар наручиоца) провераваће се путем 
симулације писано.

Напомена за радна места 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 и 15 у коме је као посебна функ-
ционална компетенција наведен страни језик 
- Енглески језик: Ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о знању енглеског језика, на траженом 
нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *знање страних јези-
ка који су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Осим 
за радна места где је изричито наглашено да се 
провера врши путем теста. 

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за извр-
шилачка радна места: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за руко-
водећа радна места:
Понашајне компетенције за руководеће рад-
но место бр. 11 (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом за сва 
извршилачка радна места: Процена мотива-
ције за рад на радном месту у органу и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем 
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно на 
писарници Министарства заштите животне сре-
дине, 11000 Београд, Омладинских бригада 1, са 
назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Оливера Бакић Златковић телефон: 
011/3131-361, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства заштите животне средине или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
заштите животне средине, Београд, Омладинских 
бригада 1, Београд.

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

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо дока-
за о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти којима из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено искуство); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном испиту за 
инспектора (за радно место под редним бројем 
4, 5) Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је нераспо-
ређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - 
др. пропис) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цима садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 

држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Потребно је да канди-
дат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења, доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: за сва радна места 
радни однос се заснива на неодређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима при-
мају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. 

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 10. марта 2022. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства заштите 
животне средине, у Палати Србија, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве. 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовала 
министарка заштите животне средине.
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Администрација и управа

Овај конкурс објављује се на интернет презента-
цији Министарства заштите животне средине (www.
ekologija.gov.rs) и на огласној табли Министарства 
заштите животне средине, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу e-управе, на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“ брoj 2/19 и 
67/21) и Закључака Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-1695/2021 од 26. фебруара 2021. године 
и 51 Број: 112-8874/2021 од 28. септембра 2021. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство државне управе и локалне самоу-
праве, Београд, Бирчанинова број 6. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место начелник Одељења, у 
звању виши саветник

Одељење за државну управу,  
Сектор за добру управу

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одељења, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Одељењу; 
непосредно обрађује најсложеније предмете из 
делокруга Одељења и врши преглед и контро-
лу обрађених предмета из делокруга Одељења; 
координира послове израде нацрта закона, 
предлога прописа и других аката који се одно-
се на систем државне управе, управни поступак, 
управну инспекцију, инспекцијски надзор, избо-
ре за републичке органе, Заштитника грађа-
на, слободан приступ информацијама од јавног 
значаја и канцеларијско пословање; прати при-
прему предлога стратешких докумената, нацрта 
закона, предлога прописа и других аката који 
се односе на организацију и рад министарста-
ва, посебних организација и печате; координи-
ра послове надзора над сврсисходношћу рада 
стручних служби управних округа; прати и ана-
лизира стања у области инспекцијског надзора и 
прати спровођење Закона о инспекцијском надзо-
ру и усклађености посебних закона; координира 
припрему међународних уговора и пројеката из 
делокруга Одељења; прати и анализира стање у 
областима из делокруга рада Одељења, проуча-
ва последице утврђеног стања и предлаже мере 
за решавање идентификованих проблема и уна-
пређење стања у одговарајућој области на основу 
израђених анализа и извештаја; учествује у прo-
цесима који су у вези са стручним усавршавањем 
државних службеника у Одељењу; обавља и дру-
ге послове по налогу помоћника министра. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 
седам година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за подршку општим 
и кадровским пословима, у звању 

млађи саветник
Одсек за правне и кадровске послове, 

Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми аката који-
ма се остварују права и обавезе државних служ-
беника и намештеника; пружа подшку у изради 
решења о образовању радних група, комисија и 
других радних тела која образује министар; пружа 
подршку у припреми нацрта уговора, споразума и 
других аката из делокруга Секретаријата; учест-
вује у поступку вредновања радне успешности 
државних службеника и припрема појединачна 
акта о вредновању радне успешности државних 
службеника; прати примену законских и подза-
конских прописа из делокруга Одсека; учествује 
у припреми предлога аката о постављењу име-
нованих, постављених лица и лица на положају; 
обавља друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање јед-
на година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; 
положен државни стручни испит; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за евиденционе 
послове, у звању сарадник

Одсек за правне и кадровске послове, 
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Опис послова: Води персонална досијеа запос-
лених у Министарству; пружа техничку подршку 
у спровођењу конкурсних поступака; прикупља 
податке и ажурира базе података о државним служ-
беницима и намештеницима и другим радно анга-
жованим лицима (Централна кадровска евиденција, 
Next Biz програм, Регистар запослених Управе за 
трезор); израђује све потребне приказе из области 
људских ресурса у форми прегледа и статистич-
ких извештаја; израђује потврде запосленима из 
радног односа; врши пријаве и одјаве запослених 
на обавезно социјално осигурање; обавља посло-
ве техничке организације састанака, скупова, дру-
гих догађаја Министарства и службених путовања; 
води све потребне евиденције из делокруга Одсека; 
обавља друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но научног поља друштвено-хуманистичких или 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; најмање три 
године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:

Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва 
радна места и избор кандидата се врши на основу 
провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређених ком-
петенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следећих компетенција у 
истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције - дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада руковођења (општи, стратегијски и финан-
сијски менаџмент; основе управљања људским 
ресурсима) провераваће се усмено путем симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окружење 
и прописи из надлежности и организације органа 
(Стратегија реформе јавне управе и Акциони план 
и Закон о министарствима) - провераваће се усме-
но путем симулације, 
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места Закон о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја) 
провераваће се усмено путем симулације
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4. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативних послова (Законодавни процес) 
провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компeтенција за 
одређено радно место - (прописи и акти из 
надлежности и организације органа - Закон о 
државним службеницима, Закон о државној упра-
ви и Закон о министарствима) - провераваће се 
усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област 
рада управљање људским ресурсима - радно 
правни односи у државним органима - провера-
ваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
- провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежности 
и организације органа (Закон о државним служ-
беницима) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Уредба о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима) - провераваће се усмено 
путем симулације.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних коме-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за радно 
место под бројем 1: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет и упра-
вљање људским ресурсима) - провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радна 
места 2 и 3:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за сва извршилачка радна места: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом на адресу Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд или се предају непосредно на писарницу 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назна-
ком „За јавни конкурс” или електронским путем 
на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs. 

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Верица Јаџић, тел: 011/26-86-855 од 
9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства државне управе и локалне само-
управе или у штампаној верзији на писарници 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве, Бирчанинова број 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве 
се обавештава о додељеној шифри у року од три 
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - 
др. пропис) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цима садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу.

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

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 21. 
марта 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција 
и понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. 
(источно крило). Провера посебних функционал-
них компетенција и Интервју са Конкурсном коми-
сијом обавиће се у Министарству државне управе 
и локалне самоуправе, Бирчанинова 6. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке фазе изборног поступка бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или email 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, 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 пробном раду, 
који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни стручни 
испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар државне управе и локалне 
самоуправе.
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Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa државне управе и локалне самоуправе, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 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 држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21) и Закључака Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
Број:112-1659/2020 од 21.фебруара 2020. године 
Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 
22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење 
опремања здравствених установа и 

инвестициона улагања у здравствене 
установе

у Групи за развој људских ресурса, 
опремање и инвестиционо улагање у 

здравственим установама, разврстано у 
звање саветник, Сектор за организацију 

здравствене службе
1 извршилац

Опис посла: Припрема критеријуме и мерила за 
утврђивање приоритетних програма и пројеката за 
инвестиције у здравству који ће се финансирати из 
средстава буџета; прати стање и учествује у изра-
ди информација о стању опремљености здравстве-
них установа у погледу кадра, опреме и простора; 
анализира и израђује информације о опремље-
ности здравствених установа; учествује у изради 
предлога буџета и финансијског плана у делу који 
се односи на инвестициона улагања у здравству 
(радови и опрема); прати трошкове одржавања 
најважније опреме; врши процену иновативних 
приступа одржавања опреме; учествује у раду 
комисије за одређивање приоритета за набавку 
медицинске опреме и инвестициона улагања у 
здравствене установе; сарађује са здравственим 
установама у вези са одржавањем опреме; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учних поља: техничко-технолошких наука или нау-
чне области економске науке или медицинске нау-
ке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири година или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 
Изборни поступак се спроводи из више обавезних 
фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних 
функционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседо-
вању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопходно 
је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности 
попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебнх функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација, израду сек-
торских анализа, идентификовање ресурса неоп-
ходних за управљање јавних политика - costing) 
провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место прописи из надлежности и орга-
низације органа (Закон о здравственој заштити 
и Уредба о плану мреже здравствених установа) 
провераваће се писмено путем симулације
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежности 
делокруга радног места (Закон о буџету Републи-
ке Србије) провераваће се писмено путем симу-
лације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 

комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
здравља 
https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.
php.

V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције за радно место под редним 
бројем 1: (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет провераваће се путем 
психометријских тестова) и путем интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Образац 
пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или 
предаје непосредно на писарници Министарства 
здравља, 11000 Београд, Немањина бр. 22-26, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, 
телефон: 011/2656-330.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства здравља или у штампаној верзији 
на писарници Министарства здравља, Београд, 
Немањина 22-26.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, подно-
се доказ о положеном правосудном испиту); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство).
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Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама. Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 
се да у року од пет радних дана од дана прије-
ма обавештења, доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адре-
су Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима при-
мају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. 

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 21. јануара 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Минис-
тарства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у 
својим обрасцима пријаве. 

XVI Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-

чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно уверења о 
положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињеница-
ма неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама 
(члан 103 став 3). 

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

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
министар здравља.

Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на 
огласној табли, на web страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
e-управе, web страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. 

КРУШЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ВИШИ СУД У КРУШЕВЦУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: 
Виши суд у Крушевцу, Трг косовских јунака број 
3, Крушевац

II Радно место које се попуњава: 

Судијски помоћник - виши судијски 
сарадник, звање самостални 

саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим предметима, израђује нацр-
те судских одлука и припрема правне ставове за 
публиковање, узима на записник тужбе, предлоге 
и друге поднеске и изјаве странака, врши само-
стално или под надзором и по упутствима судије 
друге стручне послове и друге послове по налогу 
председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-

листичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног правосудног 
испита и потребне компетенције за рад за ово 
радно место. 

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Стручну оспособљеност кандидата кон-
курсна комисија вреднује у изборном поступку, 
оцењујући испуњеност услова према тексту огла-
са, усаглашеном са описом радног места у Пра-
вилнику о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Вишем суду у Крушевцу.

Изборни поступак спроводи се из више фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, 
потом посебне функционалне и након тога пона-
шајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју 
са кандидатима. Вредновање сваке компетен-
ције, као и вредновање интервјуа са комисијом 
исказује се у бодовима, а укупан број бодова који 
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати 
који освоје један бод у провери одређене компе-
тенције не могу учествовати у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази и биће 
искључени из даљег изборног поступка. 

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА: 

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних 
компетенција и то: 
1. из области знања организација и рад државних 
органа Републике Србије, 
2. из области знања и вештина дигитална писме-
ност, и 
3. из области знања и вештина пословна кому-
никација

Опште функционалне компетенције Комисија ће 
проверавати редоследом како је наведено. 

1. Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Вишег суда 
у Крушевцу (www.ks.vi.sud.rs). Кандидати ће тест 
радити у писменој форми. Кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима теста 
након истека времена за његово решавање. 

2. Компетенција дигитална писменост провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачунару. 
Кандидатима ће се поставити задаци објављени 
на интернет презентацији Вишег суда у Крушевцу. 

НАПОМЕНА: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвдру 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

3. Комптенција пословна комуникација прове-
раваће се решавањем теста који ће се радити у 
писменој форми. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора и 
решавањем постављених задатака који ће бити 
објављени на интернет презентацији Вишег суда 
у Крушевцу. 

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од 1 (једног) 
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сата. Максималан број бодова приликом провере 
општих функционалних компетенција је 9. Након 
провере општих функционалних компетенција 
кандидатима који не буду искључени из даљег 
изборног поступка вршиће се провера посебних 
функционалних компетенција. 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМ-
ПЕТЕНЦИЈА: 

У изборном поступку кадидатима ће се провера-
вати три посебне функционалне компетенције и 
то: 

1. Из оквира посебних функционалних компетен-
ција за радно место провераваће се: 
- познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда. 

Компетенција познавања материјалних и проце-
сих прописа релевантних за надлежност суда про-
вераваће се путем теста који ће се састојати од 15 
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интернет пре-
зентацији Вишег суда у Крушевцу (www.ks.vi.sud.
rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми. 
Максималан број бодова на тесту је 15. 

2. Из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада провераваће се: 
- поседовање знања и вештина у изради нацрта 
судских одлука и других аката, 
- вештина презентације, вештини управљања 
поступком и извештавања у предметима. 

Компетенција поседовања знања и вештина у 
изради нацрта судских одлука и компетенција 
вештине презентације, вештине управљања 
поступком и извештавања у предметима провера-
ваће се усменим путем, што подразумева разго-
вор са кандидатом где кандидат у усменом облику 
даје предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова на радном месту 
виши судијски сарадник. Свим кандидатима ће се 
поставити исти задатак, а време за припрему кан-
дидата је 15 минута. Максималан број бодова на 
тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом провере посеб-
них функционалних компетенција је 20. 

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне компе-
тенције: управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; орјентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа, и савесност, посвеће-
ност и интегритет. 

Провера понашајних компетенција обавиће се 
путем упитника, а испитивање путем упитника 
обавиће дипломирани психолог. 

4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ

Након фазе провере понашајних компетенција 
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, 
који подразумева разговор чланова Комисије са 
кандидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности државих 
органа. 

О датуму и месту за сваку од наведених фаза 
поступка кандидати ће бити благовремено оба-
вештени, с тим да прва од предвиђених провера 
(опште функционалне компетенције) неће отпо-
чети пре 10.03.2022. године. 

IV Општи услови за рад: Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају и услове 
за заснивање радног односа прописане чланом 24 

и 26 Законом 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) и чланом 45 став 1 Закона о 
државним службеницима: 
- да је учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; 
- да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; 
- да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Према члану 9 став 1 и 2 Закона о државним 
службеницима, при запошљавању у државни 
орган, кандидатима су под једнаким условима 
доступна сва радна места, а избор кандидата 
врши се на основу провере компетенција. 

V Пoдношење пријаве и прибављање дока-
за о чињеницама које су неопходне за одлу-
чивање: Кандидати пријаву подносе на обрасцу 
који се може преузети на интернет презента-
цији-сајту суда на веб адреси: www.ks.vi.sud.rs 
или непосредно у просторијама Судске управе 
Вишег суда у Крушевцу на адреси Крушевац, ул. 
Трг косовских јунака број 3.

Виши суд у Крушевцу ће прибавити доказе о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених, осим уколико кандидат изри-
чито изјави да ће наведене податке прибавити 
сам. Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Пријава садржи и податке о начину прибављања 
података из службених евиденција (кандидат се 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо њега).

Уз пријаву кандидати подносе: 
- биографију са наводима о досадашњем радном 
искуству; 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- извод из матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверену фотокопију доказа о сте-
ченом високом образовању; 
- оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном правосудном испиту; 
- оригинал или оверену фотокопију исправа који-
ма се доказује тражено радно искуство (потврде, 
решења, уговори и друга акта из којих се види на 
којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство); 
- уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци); 
- уверење издато од стране суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (не старије 
од шест месеци); 
- потврду да кандидату није престао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа коју издаје државни орган у 
коме је кандидат био у радном односу (подносе 
само кандидати који су били у радном односу у 
другом државном органу). 

Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама које посло-
ве овере обављају као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама (осим уверења о неосуђиваности које не 
може да буде старије од 6 месеци). 

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

Рок за подношење пријава на оглас са 
кратком биографијом и одговарајућом документа-
цијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана када је јавни конкурс оглашен у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
 
Кандидати пријаве на оглас подносе на 
адресу: Виши суд у Крушевцу, Трг косовских 
јунака број 3, лично или препорученом пошиљ-
ком, са назнаком „За конкурс за пријем на радно 
место судијски помоћник“.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Даница Божовић Башић, 
контакт телефон 037/413-671.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази (оверене фотокопије 
или оригинал) конкурсна комисија ће одбацити.
 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Вишег суда у Крушевцу, на порталу е-управе, на 
огласној табли суда, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање и на интернет презентацији 
Службе за управљање управљање кадровима.

Образац пријаве на конкурс може се преузети на 
званичној интернет презентацији Вишег суда у 
Крушевцу, (https: //www.ks.vi.sud.rs/).

ПИРОТ

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

Послови трезора
Одељење за привреду и финансије, 
Одсек за трезор у звању саветник

Опис посла: Планира, развија и унапређује мето-
де и процедуре финансијских и рачуноводствених 
послова; развија, припрема и предлаже финан-
сијске планове; даје стручна мишљења и процесу 
израде финансијских планова; прати правне про-
писе и прати финансијске аспекте реализације 
уговора; прати стање, спроводи стручне анализе, 
испитује информације и анализира акте и пред-
лаже мере за унапређење финансијских и рачу-
новодствених питања из области делокруга рада; 
припрема извештаје, финансијске прегледе и ана-
лизе, статистичке и остале извештаје везане за 
финансијско-материјално пословање; припрема 
опште и појединачне акте у вези са финансијс-
ким и рачуноводственим пословима; контролише 
и надзире припрему и обраду захтева за плаћање 
по различитим основама; даје стручна миш-
љања у вези са финансијским и рачуноводстве-
ним пословима; уредно и ажурно води пословне 
књиге; врши унос свих пословних промена у року 
од 48 часова у складу са законским одредбама 
и подзаконским актима; одговоран је за тачност 
унетих података; врши контролу рачуноводстве-
них исправа за послове које обавља; усклађује 
пословне књиге са помоћним књигама директ-
них корисника; води помоћну евиденцију купаца 
и добављача; закључује пословне књиге у пред-
виђеном року; чува пословне књиге и рачуновод-
ствене исправе; води књиговодство подрачуна за 
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посебне намене (донације и сл.); води месечно 
слагање прилива прихода и примања и расхода 
и издатака са управом за трезор; врши обрачуне 
ПДВ-а и друге обрачуне по различитим основама 
и припрема прописане обрасце; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења и начел-
ника Градске управе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из области 
економске или техничке науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама, знање рада на рачунару 
(MS Office пакет и Интернет) и најмање три годи-
не радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: У 
изборном поступку проверава се за радно место 
- усмено - примена прописа у области познавања 
Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском 
рачуноводству и контног плана за буџетски сис-
тем, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару (сертификат, потврда 
или други писани доказ о поседовању дигиталне 
писмености). Кандидати које сви чланови конкур-
сне комисије прилоком провере стручних оспо-
собљености, знања и вештина буду вредновали 
оценом “ делимично задовољава” (2) или” задо-
вољава” (3), биће позвани на завршни разговор у 
циљу процене његове мотивације за рад на рад-
ном месту, могућих доприноса на раду и прихва-
тања вредности органа.

Саветник на рачуноводственим 
пословима и обрачуну зарада

Одељење за привреду и финансије, 
Одсек за трезор у звању саветник

Опис посла: Припрема податке за израду финан-
сијских анализа, извештаја и пројеката; води 
евиденције о реализованим финансијским плано-
вима; припрема и обрађује захтеве за плаћање 
по различитим основама; прати прописе и води 
евиденцију измена прописа из делокруга рада; 
води евиденције из делокруга рада и извештава о 
извршеним активностима; израђује делове нацр-
та аката из делокруга рада; врши и контролише 
обрачун плата, накнада и других давања; припри-
ма и подноси пореских пријаве и образце из дело-
круга рада; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења и начелника Градске управе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из области 
економске науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама, знање рада на рачунару (MS Office 
пакет и Интернет) и најмање три године радног 
искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: У 
изборном поступку проверава се за радно место 
- усмено - примена прописа у области познавања 
Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском 
рачуноводству и контног плана за буџетски сис-
тем, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару (сертификат, потврда 
или други писани доказ о поседовању дигиталне 
писмености). Кандидати које сви чланови конкур-
сне комисије прилоком провере стручних оспо-
собљености, знања и вештина буду вредновали 
оценом” делимично задовољава” (2) или” задо-
вољава” (3), биће позвани на завршни разговор у 
циљу процене његове мотивације за рад на рад-
ном месту, могућих доприноса на раду и прихва-
тања вредности органа.

Послови јавних набавки
Оодељење за привреду и финансије, 

одсек за јавне набавке у звању саветник

Опис посла: Припрема годишњег плана јав-
них набавки; измене и допуне плана, објављује 
план, припрема и објављује кварталне извештаје, 
уређује, припрема и контролише податке неоп-
ходне за спровођење јавних набавки; припрема 
нацрте уговора и извештаје о реализацији; пра-
ти правне прописе из области јавних набавки и 
повезаних прописа у вези са тим; спроводи стру-
чне анализе, испитује информације и анализира 
акте комерцијалних послова и послава јавних 
набавки; израђује појединачне и опште акте, 
процедуре и упутства за њихову примену; члан 
је комисије за јавне набавке, спроводи поступак 
јавне набавке мале вредности и набавке наруџбе-
ницом; припрема извештаје о спровођењу јавних 
набавки; води евиденције о реализованим поступ-
цима јавних набавки; обавља и друге послове по 
налогу начелника Градске управе и начелника 
Одељења, прикупља податке за израду стручних 
анализа и извештаја; пружа стручну подршку у 
изради годишњег плана набавки и јавних набав-
ки; пружа стручну подршку у поступцима јавних 
набавки; врши контролу формалне испаравности 
документације у поступцима јавних набавки и 
објављује прописане акте на Порталу ЈН и интер-
нет страници наручиоца, на Порталу Службених 
гласила Републике Србије и по потреби у днев-
ним новинама, у зависности од врсте послова и 
исте штампа и прилаже уз предмете; евидентира 
захтеве и врши набавку робе и других материја-
ла; евидентира захтеве и врши набавку робе и 
других материјала.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање у области 
економске или правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама, знање рада на рачунару 
(MS Office пакет и Интернет), стручни испит за 
службеника за јавне набавке (сертификат) и нај-
мање три године радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: У 
изборном поступку проверава се за радно место 
- усмено - примена прописа у области јавних 
набавки и то Закона о јавним набавкама и рада на 
порталу јавних набавки; познавање рада на рачу-
нару - практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ о познавању рада на рачунару (сертифи-
кат, потврда или други писани доказ о поседо-
вању дигиталне писмености). Кандидати које сви 
чланови конкурсне комисије прилоком провере 
стручних оспособљености, знања и вештина буду 
вредновали оценом” делимично задовољава” (2) 
или” задовољава” (3), биће позвани на завршни 
разговор у циљу процене његове мотивације за 
рад на радном месту, могућих доприноса на раду 
и прихватања вредности органа.

Порески инспектор канцеларијске 
контроле

Одељење за привреду и финансије, 
Одсек локалне пореске администрације 

у звању саветник

УСЛОВИ: Прати, анализира и проучава зако-
не, друге прописе и упоредно-правна решења 
од значаја за припрему нацрта одлука и других 
општих аката ЈЛС; Врши припрему годишњег 
плана контроле водећи рачуна о ефикасности 
наплате; проверава законитост у раду и правил-
ност испуњавања пореских обавеза од стране 
пореских обвезника; проверава тачност, потпу-
ност и усклађеност са законом, односно другим 
прописом података исказаних у пореској прија-
ви и другим актима обвезника упоређивањем 
са подацима из пореског рачуноводства и дру-

гих службених евиденција које води Локална 
пореска администрација, нарочито провера-
вајући математичку тачност, формалну исправ-
ност и потпуност пореске пријаве и других дос-
тављених аката; доноси закључак којим налаже 
пореском обвезнику отклањање грешке, односно 
допуну пријаве или другог акта; врши проверу 
исправности књиговодствених докумената пре 
књижења; врши контролу и спровођење ручних 
налога; води поступак за утврђивање порес-
ке обавезе решењем за локалне јавне приходе; 
сачињава записник, разматра примедбе на запис-
ник и сачињава допунски записник о контроли; 
даје обавештења и саветује пореске обвезнике; 
одређује исправе и доказе, рок, место и начин 
доставе на увид и проверу ради утврђивања 
чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђи-
вања или разјашњења чињеница од значаја за 
опорезивање и саставља записник о обавље-
ном увиђају са налазима и примедбама порес-
ког обвезника, као и разлозима за евенутално 
одбијање потписивања записника; припрема 
нацрта пореских управних аката; води првосте-
пени управни поступак и израђује првостепене 
управне акте; разматра наводе жалбе, одлучује 
по жалби у границама овлашћења првостепеног 
органа, односно припрема одговоре по жалбама 
за потребе другостепеног поступка; обавља дру-
ге послове по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту економске или правне струке, знање рада на 
рачунару (MS Office пакет и Интернет) и најмање 
три године радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: У 
изборном поступку проверава се за радно место - 
усмено - примена прописа у области утврђивања 
пореза на имовину у складу са Законом о порези-
ма на имовину и са Законом о пореском поступ-
ку и пореској адмиинистрацији. Познавање рада 
на рачунару - практичним радом на рачунару или 
увидом у доказ о познавању рада на рачунару 
(сертификат, потврда други писани доказ о посе-
довању дигиталне писмености). Кандидати које 
сви чланови конкурсне комисије прилоком про-
вере стручних оспособљености, знања и вештина 
буду вредновали оценом” делимично задовољава” 
(2) или” задовољава” (3), биће позвани на заврш-
ни разговор у циљу процене његове мотивације 
за рад на радном месту, могућих доприноса на 
раду и прихватања вредности органа

Технички администратор
Одељење за општу управу, Одсек за 

информатику у звању саветник

Опис посла: Одржава информациони систем у 
делу општих евиденција, води евиденцију рачу-
нарске, комуникационе, мрежне опреме и софтве-
ра, унос података, пружа стручну помоћ корисни-
цима информационог система, остало по налогу 
шефа Одсека, начелника Одељења и начелника 
Градске управе

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области 
техничко - информатичке струке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се проверавају у изборном поступку:  
У изборном поступку проверава се за радно 
место - усмено - поступак инсталације и одржа-
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вања ИТ опреме, пружање техничке подршке 
корисницима и вођења евиденција о ИТ опре-
ми, познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о позна-
вању рада на рачунару (сертификат, потврда 
или други писани доказ о поседовању дигиталне 
писмености). Кандидати које сви чланови кон-
курсне комисије прилоком провере стручних 
оспособљености, знања и вештина буду вредно-
вали оценом” делимично задовољава” (2) или” 
задовољава” (3), биће позвани на завршни раз-
говор у циљу процене његове мотивације за рад 
на радном месту, могућих доприноса на раду и 
прихватања вредности органа.

Нормативно правни послови у 
области ванпривредних делатности
Одељење за ванпривредне делатности

УСЛОВИ: Замењује начелника Одељења у њего-
вом одсуству; Обавља најсложеније послове 
и задатке из делокруга рада Одељења. Даје 
упутства извршиоцима за обављање посло-
ва. Припрема потребне материјале за Градско 
веће и Скупштину града Пирота; Прати пропи-
се из надлежности Одељења и указује на про-
мене прописа из надлежности Одељења. Ради 
на изради нацрта правилника, одлука, угово-
ра, решења у складу са законским прописима. 
Стара се о извршењу послова из надлежности 
Градске управе у области ванпривредних делат-
ности. Предлаже мере у циљу креирања полити-
ке у свим областима ванпривредних делатности 
у граду Пироту и учествује у њеном спровођењу. 
Прати пословање и рад као и резултате рада у 
установама, предлаже мере за превазилажење 
насталих проблема у установама и учествује у 
утврђивању политике Скупштине града Пиро-
та као оснивача установа. Доноси и потписује 
решења, координира рад радника Одељења. 
Одржава састанке са шефовима одсека, прати 
рад свих одсека у Одељењу, налаже извршавање 
послова по упутствима начелника Одељења, 
решава уочене проблеме у функционисању 
одсека. Прати активности организација цивилног 
друштва на територији града Пирота, израђује 
План јавних конкурса из делокруга Одељења и 
стара се о законитом расписивању и реализацији 
истих. Контролише утрошак средстава из буџета 
Града Пирота из делогруга Одељења. Обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Градске управе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање правне 
струке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет и Интернет). Стручна оспо-
собљеност, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: у изборном поступку 
проверава се за радно место - усмено - приме-
на прописа из области ванпривреде из надлеж-
ности града (образовања, културе, спорта, 
социјалне заштите и јавног информисања) и 
Закона о општем управном поступку. Позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару (сертификат, потврда други писа-
ни доказ о поседовању дигиталне писмености). 
Кандидати које сви чланови конкурсне комисије 
прилоком провере стручних оспособљености, 
знања и вештина буду вредновали оценом” 
делимично задовољава” (2) или” задовољава” 
(3), биће позвани на завршни разговор у циљу 
процене његове мотивације за рад на радном 
месту, могућих доприноса на раду и прихва-
тања вредности органа.

ОСТАЛО: Место рада: Градска управа града 
Пирота, Српских владара 82. Рок за подношење 
пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање „Послови” и наредног дана од 
дана објављивања обавештења о јавном конкур-
су у дневном листу “Данас”. Лице које је заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Весна Влатковић, телефон: 010/305536, e-mail: 
opstiposlovi@pirot.rs, од 07-15часова сваког рад-
ног дана. Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Градска управа Града Пирота - 
конкурсна комисија, Српских владара 82, Пирот, 
са назнаком: “За јавни конкурс” и наводом рад-
ног места за које се пријава подноси. Трајање 
радног односа: За наведена радна места, радни 
однос се заснива на неодређено време. Услови 
за рад на радним местима: да је учесник конкур-
са држављанин Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу односно органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повре-
де дужности из радног односа, да учесник кон-
курса није правноснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци и да 
учесник конкурса има прописано образовање и 
радно искуство у струци за радно место за које 
подноси пријаву. Пријава на јавни конкурс треба 
да садржи: биографију кандидата са наводима 
о досадашњем радном искуству: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адреса ста-
новања, контакт телефон, мејл адреса, подаци 
о образовању, подаци о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс и одговорности на тим пословима. Пријава 
мора бити својеручно потписана. У пријави треба 
навести за које радно место се пријава подноси. 
У случају да кандидат жели да поднесе пријаву 
за пријем у радни однос за више радних места 
из јавног конкурса, потребно је да поднесе за 
свако радно место посебну пријаву са свим дока-
зима који се уз њу прилажу. Докази који се при-
лажу уз пријаву на јавни конкурс: оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених (издат на обрасцу сходно 
Закону о матичним књигама објављеном у” Сл. 
гласнику РС” бр. 20/09, 145/14 и 47/18), оригинал 
или оверена фотокопија уверења да лице није 
правноснажно осуђивано на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци (извод из каз-
нене евиденције надлежне Полицијске управе 
издат након објављивања конкурса); оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, ако лице има поло-
жен државни стручни испит (лица са положеним 
правосудним испитом уместо уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту), оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство), доказ да лицу раније 
није престајао радни однос у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једини-
це локалне самоуправе, због теже повреде дуж-
ности из радног односа - за учеснике конкурса 
који су били у радном односу у државном органу, 
односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе. Напомена: сви докази 
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским - градским управама, као 

поверени посао). као доказ се могу приложити и 
фотокопије оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским- град-
ским управама. Одредбама чланова 9 и 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке нео-
пходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да 
достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. Доку-
мента о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да канди-
дат није правноснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци и уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
(само за кандидате који су овај испит полагали 
после 01.09.2009. год.). Потребно је да учесник 
конкурса, уз напред наведене доказе, доста-
ви изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности - да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. Наведену изјаву могуће је пре-
узети на интернет презентацији града Пирота у 
делу” конкурси” или на шалтеру бр 1 у Услужном 
центру Градске управе. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе како 
би орган могао даље да поступа. Провера оспо-
собљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
назначене стручне оспособљености, вештине и 
знања које се вреднују у изборном поступку биће 
провераване у просторијама Градске управе Гра-
да Пирота у ул. Српских владара 82, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама. У изборном поступ-
ку оцењују се само оне стручне оспособљености, 
знања и вештине кандидата које су наведене у 
јавном конкурсу и на начин који је наведен у јав-
ном конкурсу.

Напомене: кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе под-
лежу пробном раду од 6 месеци. кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве кандидата и пријаве уз које кандидати нису 
приложили све тражене доказе у оригиналу или 
фотокопији овереној на начин како је предвиђено 
овим јавним конкурсом, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводе кон-
курсне комисије које је именовао начелник Град-
ске управе Града Пирота. Овај оглас објављује се 
на wеб страници www.pirot.rs, на огласној табли 
Градске управе, у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”, а у дневним новинама “Данас” објављује се 
Обавештење о јавном конкурсу и адреса интер-
нет презентације на којој је објављен оглас. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.
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Администрација и управа

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНИ СУД У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Палих бораца 37

тел. 027/381-702

Благајник у звању референт
Опис послова: саставља платне спискове, врши 
обрачун плата и осталих примања и спискове за 
обуставе, води дневну благајну и врши испла-
ту из благајне, саставља благајнички извештај, 
даје податке о примањима запослених и издаје 
потврде запосленима у суду, саставља извештај 
о платама, попуњава образац М-4 и друге пропи-
сане обрасце за плате, води дневник службеног 
путовања, исплаћује рачуне редовне делатности, 
пише налоге или готовински чек, оверава подат-
ке за кредите, даје извештаје, обрађује извршне, 
парничне и ванпарничне предмете по којима се 
излазило на увиђај или вршило вештачење, врши 
исплату трошкова кривичног поступка, обавља и 
друге послове по налогу самосталног извршиоца 
за финансијско пословање или председника суда.

Услови: IV степен средње стручне спреме, еко-
номског или финансијског смера, најмање две 
године радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит и потребне компетенције 
за ово радно место

Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: изборни поступак спроводи се из више фаза у 
којима се проверавају опште функционане, потом 
посебне функционалне и након тога понашајне 
компетенције. Након провере понашајних ком-
петенција Комисија ће обавити интервју са кан-
дидатима. Вредновање сваке компетенције, као 
и вредновање интервјуа са комисијом исказује 
се бодовима, а укупан број бодова који се могу 
доделити кандидату је 60.Кандидати који освоје 
1 бод у провери одређене компетенције не могу 
учествовати у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази и биће искључени из 
даљег изборног поступка.

Провера општих функционалних компе-
тенција: Кандидатима који учествују у изборном 
поступку вршиће се најпре провера општих функ-
ционалних компетенција и то:
- из области знања организација и рад државних 
органа Републике Србије;
- из области знања и вештине дигитална писме-
ност;
- из области знања и вештина пословна комуни-
кација.

Опште функционалне компетенције: Коми-
сија ће проверавати редоследом како је наведено. 
- Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Канди-
дати тест решавају закруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија методом случајног избора из базе питања (у 
бази питања налазе се и тачни одговори) која је 
објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Куршумлији (www.ku.os.sud.rs). Кандидати 
ће тест радити у папирној форми. Време за изра-
ду теста је 1 час, а кандидати ће се непосред-
но усмено обавестити о резултатима теста након 
истека времена за његово решавање.
- Компетенција дигитална писменост провераваће 
се израдом практичног рада на рачунару који не 
може трајати дуже од 1 часа. Кандидати који су 
у складу са огласом о конкурсу приложили одго-
варајући сертификат, потврду или други писани 
доказ о поседовању ове компетенције се не про-
веравају. Ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције „дигитална писменост”, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 

у потпуности попуњен у делу *рад на рачуна-
ру), доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу при-
ложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.
- Компетенција пословна комуникација прове-
раваће се решавањем теста који ће се радити у 
папирној форми. Кандидати тест решавају заокр-
живањем једног од више понуђених одговора и 
решавањем постављених задатака који ће бити 
слични задацима објављеним на интернет пре-
зентацији Основног суда у Куршумлији. Време за 
израду задатка је 45 минута.

Након провере општих функционалних компе-
тенција кандидатима који не буду искључени 
из даљег изборног поступка вршиће се провера 
посебних функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: у изборном поступку кандидатима ће се 
проверавати 3 посебне функционалне компетен-
ције и то: 
- из оквира посебних функционалних компетен-
ција за радно место провераваће се: познавање 
прописа: Судски пословник и Закон о државним 
службеницима и познавање прописа којим се 
уређују финансијско материјални послови;
- из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада провераваће се: познавање буџет-
ског система Републике Србије.

Редослед провере: Провера посебних функцио-
налних компетенција вршиће се горе наведеним 
редоследом, с тим да се писмена и усмена прове-
ра не могу обавити у истом дану.

Компетенција познавање прописа: Судски послов-
ник и Закон о државним службеницима провера-
ваће се путем теста који ће се састојати од 15 
питања. Кандидати решавају тест заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интернет пре-
зентацији Основног суда у Куршумлији (www.
ku.os.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папир-
ној форми. Време за израду теста је 1 час.
Компетенција познавање прописа којим се 
уређују финансијско материјални послови прове-
раваће се писмено (путем теста).
Компетенција познавање буџетског система Репу-
блике Србије провераваће се усменим путем, што 
подразумева разговор са кандидатом где канди-
дат у усменом облику даје решење одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова на 
радном месту благајника. Свим кандидатима ће 
се поставити исти задатак, а време за припрему 
кандидата је 15 минута.

Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетенције: 
управљање информацијама; управљање зада-
цима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника, а испитивање путем 
упитника обавиће дипломирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Након фазе провере понашајних компетен-
ција спровешће се фаза интервјуа са кандидати-
ма, који подразумева разговор чланова Комисије 
са кандидатом у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту и прихватања вредности држав-
них органа.

Услови: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учеснику кон-
курса није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србиј, диплома или уверење 
којим се потврђује стручна спрема - IV степен, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту, исправе којима се доказује радно искуство у 
струци у трајању од најмање две године (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство), уверење 
издато од стране суда (Основног или Вишег) да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци), уверење издато од стра-
не надлежног органа (МУП-а) да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци), потврду да 
учеснику конкурса није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа од стране државног орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу (или оверена писмена изјава учесника 
конкурса), Сертификат за дактилографе А класе 
за куцање (Уколико лице не поседује полаже 
Дигиталну писменост писменим путем).

Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега.
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена од стране јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, односно општинским управама као 
поверени посао) као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 01. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Сходно чл. 64 Закона о државним 
службеницима за кандидата који први пут засни-
ва радни однос у државном органу, обавезан 
је пробни рад у трајању од 6 месеци.Положен 
државни испит није услов нити предност за засни-
вање радног односа.Изабрани кандидат који нема 
положен државни стручни испит дужан је да исти 
положи у року од 6 месеци од дана пријема.

Место рада: Основни суд у Куршумлији, 18430 
Куршумлија, Палих бораца 37.

Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија 
именована решењем председника Основног суда 
у Куршумлији. Јавни конкурс биће оглашен на 
огласној табли Основног суда у Куршумлији, на 
интернет презентацији Основног суда у Куршум-
лији www.ku.os.sud.rs, на порталу е-управа, на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, а 
рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 
дана од дана оглашавања. Пријава на јавни кон-
курс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Основног суда у Кур-
шумлији www.ku.os.sud.rs.

Приликом предаје на конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак.Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од 3 дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти на горе наведену адресу са назнаком За 
јавни конкурс-попуњавање извршилачког радног 
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места - благајник, а могу се предати и на пријем-
ном одељењу Основног суда у Куршумлији. На 
полеђини коверте навести име и презиме.

Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Тијана Миловановић, запос-
лена на радном месту за кадровске и персоналне 
послове у звању млађег саветника, у Основном 
суду у Куршумлији, контакт 027/381-702.

Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време.

Датум и место провере компетенција учес-
ника у изборном поступку: са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне, изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда у Кур-
шумлији. У изборном поступку Комисија може да 
проверава само оне компетенције које су наве-
дене у огласу о конкурсу и на начин који је наве-
ден у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму 
и времену провере бити обавештени на контакте 
бројева телефона које су навели у пријави. Кан-
дидати међу којима се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње изборни 
поступак најмање 3 дана пре отпочињања избор-
ног поступка. Кандидат који се не одазове позиву 
да учествује у провери једне компетенције оба-
вештава се да је искључен из даљег тока избор-
ног поступка.

Напомена: Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/2016 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту, уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Потребно је да канди-
дат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефи-
каснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном месту 
и међу којима се спроводи изборни поступак, 
објављује се на интернет презентацији суда пре-
ма шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту про-
вере посебних функционалних компетенција, а 
потом и о времену и месту провере понашајних 
компетенција и на крају обавити интервју са кан-
дидатима.

Сви докази се прилажу на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностранству 
мора бити нострификована.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком.

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

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији Основног суда у Куршумлији www.ku.os.sud.rs, 

на порталу е-управе, на огласној табли Осно-
вног суда у Куршумлији, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање Послови.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног суда у 
Куршумлији www.ku.os.sud.rs

СУБОТИЦА

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Суботица

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Основни суд у Суботици, адреса: Суботица, 
Сенћански пут 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Записничар, звање референт
6 извршилаца

Опис радног места: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога je распоређен, пише записнике 
на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и 
повратнице и обавља све послове израде судских 
одлука пo диктату судије, сачињава списак пред-
мета за рочишта и истиче их на огласну таблу 
и улазним вратима суднице, доставља извештај 
са суђења у судску управу уз евиденцију начи-
на 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, вешта-
цима и судијама поротницима, попуњава статис-
тичке листове и поступа пo наредби судије, врши 
унос података у електронској форми у складу 
са АВП-ом, пo потреби дежура са судијом ради 
увиђаја, разводи рочишта и друге податке у елек-
тронском уписнику, обавља и друге послове пo 
налогу шефа дактилобироа, судије, секретара, 
или председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спре-
ме, друштвеног, природног или техничког сме-
ра; најмање две године радног искуства у стру-
ци; положен испит за дактилографа прве класе 
и положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад за ово радно место:опште 
функционалне компетенције: организација и рад 
државних органа Републике Србије; дигитал-
на писменост; пословна комуникација; посебне 
функционалне компетенције у одређеној области 
рада; области знања и вештина. Област рада: 
административни послови: 1. познавање канце-
ларијског пословања; 2. познавање метода и тех-
ника прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података; 3. способност при-
преме материјала и вођење записника; 4. спо-
собност вођења интерних књига; област рада: 
послови дактилобироа: 1. познавање прописа 
релевантних за надлежност и организацију рада 
суда; 2. положен испит за дактилографа прве кла-
се. Посебне функционалне компетенције за радно 
место записничар: области знања и вештина: 1. 
познавање прописа: Судски пословник, Закон о 
општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима; 2. познавање подзаконских ака-
та, интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног места 
записничар; 3. положен испит за дактилографа 
прве класе; понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и проме-

нама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет.

III Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време. Пробни рад је оба-
везан за оне који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за заснивање 
радног односа. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци.

Место рада: у згради Основног суда у Суботици, 
Суботица, Сенћански пут 1.

IV Конкурсна комисија, стручна оспособље-
ност, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: Јавни конкурс ће спро-
вести Конкурсна комисија. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју.

V Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно чл. 9 Закона о држав-
ним службеницима, при запошљавању у државни 
орган кандидатима су под једнаким условима дос-
тупна сва радна места. Избор кандидата врши се 
на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, посебне функционалне и понашајне компетен-
ције и фазе у којој се спроводи интервју. Комисија 
ће проверавати компетенције редоследом како је 
наведено.

Укупан број бодова који се могу доделити канди-
дату у провери компетенција у изборном поступку 
износи: 60 бодова (обзиром да је у питању извр-
шилачко радно место) од чега за: (1) опште функ-
ционалне компетенције - највише 9 бодова, (2) 
посебне функционалне компетенције - највише 
20 бодова, (3) понашајне компетенције - највише 
25 бодова, (4) интервју са Комисијом - највише 
6 бодова.

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

I Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку:

1. Опште функционалне компетенције: 
- организација и рад државних органа Републике 
Србије - проверава се путем теста са питањима 
затвореног типа који кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одговора 
а према бази задатака коју формира и ажурира 
Служба за управљање кадровима www.suk.gov.rs;
- дигитална писменост - проверава се решавањем 
задатака практичним радом на рачунару а према 
бази задатака коју формира и ажурира Служба за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs;
- пословна комуникација - проверава се писменом 
симулацијом, обавља се у папирној форми а пре-
ма бази задатака коју формира и ажурира Служба 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: 
Посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада; области знања и вештина; 
Област рада: административни послови:позна-
вање канцеларијског пословања; познавање 
метода и техника прикупљања, евидентирања 
и ажурирања података у базама података; спо-
собност припреме материјала и вођење записни-
ка; способност вођења интерних књига; област 
рада: послови дактилобироа: познавање прописа 
релевантних за надлежност и организацију рада 
суда; положен испит за дактилографа прве кла-
се. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место записничар: области знања и вешти-
на:познавање прописа: Судски пословник, Закон 
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о општем управном поступку и Закон о државним 
службеницима; познавање подзаконских ака-
та, интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног места 
записничар; положен испит за дактилографа прве 
класе;

Посебне функционалне компетенције провера-
вају се писаним и усменим путем. Облик писане 
провере посебних функционалних компетенција 
је тест. Облик усмене провере посебних функцио-
налних компетенција је разговор са кандидатом. 
На писменом тесту проверавају се компетенције 
кандидата које су прописане у условима за рад на 
радном месту у акту којим се уређује унутрашње 
уређење и систематизација радних места органа 
и које су наведене у огласу. Разговор са канди-
датом захтева да се у усменом облику да пред-
лог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на одређеном радном месту за 
које је расписан конкурс.

3. Понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и оства-
ривање резултата; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција ће се вршити 
путем интервјуа базираног на компетенцијама, уз 
учешће дипломираног психолога.

4. Интервју са конкурсном комисијом
Након што се изврши провера компетенција кан-
дидата, Комисија ће приступити разговору са кан-
дидатима (интервју) у циљу процене мотивације 
за рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.
Када је реч о временском оквиру провере компе-
тенција, изборни поступак би требао да отпочне 
најкасније до 04.04.2022.године.
У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази.
Комисија ће на основу постигнутих резултата кан-
дидата у свим фазама изборног поступка сачини-
ти листу свих кандидата који су испунили мерила 
прописана за избор рангирањем према резултати-
ма кандидата од највећег ка најмањем.
Комисија ће листу кандидата који су испунили 
мерила за избор доставити Председнику Основног 
суда у Суботици.

VI Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве: Пријаве на конкурс са документима 
и уз кратку биографију шаљу се поштом на адресу 
Основни суд у Суботици, 24000 Суботица, Сенћан-
ски пут бр. 1. или се могу предати на пријемном 
шалтеру суда са назнаком „За јавни конкурс”.

VII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Аврам Весо, секретар суда, број теле-
фона: 064/6593-633.

VIII Општи услови за запослење: Као држав-
ни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има пропи-
сану стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

IX Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Основног суда у Суботици и интернет 
презеентацији Службе за управљање кадровима.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Подноси-
лац пријаве се обавештава о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
кратка биографија, оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству РС; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном испиту за дактилографа 
прве класе; оригинал или оверена фотокопија 
уверења надлежног органа да се не води кри-
вични поступак нити је подигнута оптужница која 
је стала на правну снагу: оригинал или оверена 
фотокопија уверења надлежног органа да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци; оригинал или оверена фотокопија 
Уверења надлежног органа да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 кон-
курс, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у овере-
ној фотокопији.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење надлежног органа да се не води кривич-
ни поступак нити је подигнута оптужница која је 
стала на правну снагу, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци; уверење надлежног органа 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; 

Потребно је да кандидат у делу Изјава у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 

не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Осно-
вног суда у Суботици.

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Kандида-
ти чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс (кандидати међу којима се спроводи 
изборни поступак) обавештавају се о томе када 
почиње изборни поступак, најмање три дана пре 
отпочињања изборног поступка. Основни суд у 
Суботици слободно бира начин обавештавања 
кандидата. Изборни поступак би требао да отпо-
чне најкасније до 04.04.2022. године. Провера 
компетенција и интервју обавиће се у просторија-
ма Основног суду у Суботици. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о времену и месту спровођења 
наредне фазе изборног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се оглашава на интернет презента-
цији и огласној табли суда, на порталу е-управе и 
на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

УЖИЦЕ

ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗЛАТИБОРСКОГ 

УПРАВНОГ ОКРУГА
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/510-159 

Радно место за опште - правне 
послове, у звању саветник

Одсек за опште послове

Опис послова: Припрема и израђује предлоге 
општих аката Управног округа, израђује уговоре 
које закључује Управни округ; припрема правна 
акта и закључке Савета управног округа и обавља 
послове секретара Савета управног округа; при-
према и израђује предлоге првостепених аката о 
правима, дужностима и одговорностима државних 
службеника и намештеника у Стручној служби 
управног округа, пружа стручну помоћ о начину 
остваривања права и дужности из области радних 
односа, врши послове аналитичара радних места, 
води евиденције из радних односа за запослене 
у Стручној служби, израђује месечне извештаје 
за Централну кадровску евиденцију; припрема 
план интегритета Управног округа и стара се о 
његовом спровођењу; спроводи поступке јавних 
набавки, прати квалитет и начин пружања угово-
рених услуга за Управни округ и предлаже мере 
везане за спровођење набавки; обавља посло-
ве из области безбедности и здравља на раду у 
складу са општим прописима и интерним актом; 
сарађује са органима државне управе и локалне 
самоуправе, министарствима и другим органима 
или организацијама за потребе Управног округа; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање 3 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту. 
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Врста радног односа: радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52.

Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Избор кандидата врши се на 
основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао начелник Златиборског управног 
округа. Изборни поступак спроводи се међу кан-
дидатима који, на основу података из пријаве, 
испуњавају услове за запослење на радном месту. 

Изборни поступак спроводи се у више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних, посебних функцио-
налних и понашајних компетенција и фазе у којој 
се спроводи интервју са Конкурсном комисијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка, обавештава се о резултату провере 
компетенције и не позива се да учествује у про-
вери следеће компетенције у истој или наредној 
фази изборног поступка. 

Провера општих функционалних компетен-
ција: 
1. организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције Дигитална писменост (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако кандидат 
поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачуна-
ру, на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција, могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компе-
тенција:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада: послови управљања људским ресурсима 
(прописи који регулишу радно-правне односе 
у државним органима) - провераваће се путем 
симулације (писано).
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада: послови јавних набавки (методологија за 
припрему конкурсне документације у поступку 
јавних набавки применом Закона о јавним набав-
кама и Правилника о ближем уређивању посту-
пака јавних набавки и набавки на које се Закон о 
јавним набавкама не примењује у Златиборском 
управном округу) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место: релевантни прописи и акти из делокру-
га радног места (Уредба о начину рада Савета 
управног округа) - провераваће се путем симула-
ције (писано).

Напомена: Правилник о ближем уређивању 
поступака јавних набавки и набавки на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује у Злати-

борском управном округу може се наћи на интер-
нет презентацији Златиборског управног округа 
www.zlatiborski.okrug.gov.rs у делу Документа - 
Интерни акти.

Провера понашајних компетенција за изврши-
лачко радно место (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа и савесност, 
посвећеност и интегритет) - вршиће се путем пси-
хометријских тестова, узорка понашања и путем 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за извршилачко радно место: Проце-
на мотивације за рад на радном месту у органу и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са Конкурсном коми-
сијом (усмено).

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је уз текст огласа о јавном конкурсу 
доступан у електронском облику на сајту Службе 
за управљање кадровима и на сајту Златиборс-
ког управног округа или у штампаној верзији у 
писарници Златиборског управног округа, улица 
Димитрија Туцовића 52. 31000 Ужице. Модел пра-
вилно попуњене пријаве кандидати могу наћи на 
интернет страници службе за управљање кадро-
вима путем следећег линка https: //www.suk.gov.
rs/tekst/161/kutak-za-kandidate.php. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи избор-
ни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се 
о додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве, достављањем наведеног подат-
ка на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

Лице задужено за давање обавештења у 
вези јавног конкурса: Даница Поп-Митић, тел. 
031/510-159 од 10.00 до 12.00 часова.

Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непосред-
но у писарници Златиборског управног округа, на 
адресу: Златиборски управни округ, 31000 Ужи-
це, ул. Димитрија Туцовића 52, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места”.Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна коми-
сија одбацује решењем.
 
Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса пунолетан; да је држављанин Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо дока-
за о положеном државном стручном испиту под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 

оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство), потврда да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа.
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је државни службеник 
нераспоређен.

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

Напомена: на основу члана 56 став 8 Закона о 
државним службеницима, доказе о испуњености 
услова за запослење који су садржани у служ-
беним евиденцијама прибавља државни орган, 
осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити 
потребне доказе. Докази о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту, уверење да кан-
дидат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Потребно је да учесник конкурса 
у делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом, биће позва-
ни да у року од 5 радних дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који 
не доставе доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на наведену адресу Златиборског 
управног округа.

Датум и место провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Изборни поступак 
ће се спровести почев од 14.03.2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени путем кон-
таката (број телефона или е-маил адресе) које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, обавиће се у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Палати 
Србија, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2, Нови 
Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у седишту Златиборског управног округа 
у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића 52. Кандидати 
који успешно прођу једну фазу изборног поступ-
ка, биће обавештени о времену и месту спро-
вођења наредне фазе изборног поступка, путем 
контаката (број телефона или е-маил адресе) које 
су навели у својим пријавама.

Као државни службеник на извршилачко рад-
но место може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да 
га положи у прописаном року. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност за 
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заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан за све који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад за радни однос 
на неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. 

Овај конкурс се објављује на огласној табли 
и интернет презентацији Златиборског управног 
округа (www.zlatiborski.okrug.gov.rs), на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на порталу е-Управа, интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Сви изрази који су у овом огласу употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без разлике 
на особе женског и мушког рода.

ВАЉЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У МИОНИЦИ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Основно јавно тужилаштво у Мионици, Војводе 
Мишића 28, Мионица.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место тужилачки помоћник - 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, 
израђује тужилачке акте, узима на записник кри-
вичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, само-
стално предузима процесне радње, врши под над-
зором и по упутствима јавног тужиоца, односно 
заменика јавног тужиоца послове предвиђене 
законом и другим прописима. 

Услови за рад на радном месту тужилач-
ки помоћник-виши тужилачки сарадник у 
звању самостални саветник: Стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит и најмање 
две године радног искуства у струци након поло-
женог правосудног испита и потребне компентен-
ције за рад на радном месту.

III Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Републике Србије, да 
је учесник конкурса пунолетан, да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа, да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 
1 Закона о државним службеницима).

IV У изборном конкурсу комисија ће проверити 
опште и посебне функционалне компетенције и 
понашајне компетенције, након чега ће комисија 
обавити разговор са кандидатима, по следећим 
фазама: 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција и то: 
• организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним тестом);
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

2. Посебне функционалне компетенције 
које ће се проверавати у изборном поступ-
ку су: 
• управа у јавном тужилаштву (провера ће се 
вршити писаним тестом);
• поседовање знања и вештина за израду нацрта 
тужилачких одлука и других аката (провера ће се 
вршити писаним тестом);
• вештине заступања на главном претресу у кри-
вичном и другим поступцима пред надлежним 
судом (провера ће се вршити разговором са кан-
дидатом).

3. Након провере општих и посебних функ-
ционалних компетенција спровешће се про-
вера понашајних компетенција, и то: упра-
вљање информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; орјентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и интегритет.

Проверу понашајних компетенција врши дипломи-
рани психолог на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама

4. Након провере понашајних компетенција 
конкурсна комисија ће обавити интервју са 
кандидатима који подразумева разговор са кан-
дидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности државних 
органа.

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од три месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу.

Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима резултати провере понашајних компе-
тенција кандидата у једном конкурсном поступ-
ку имају важност трајања у свим конкурсним 
поступцима у органима управе, односно у држав-
ном органу који се проводе у наредне две године 
од дана спроведене провере. Резултати провере 
општих функционалних компетенција за канди-
дата који је испунио мерила на провери општих 
функционалних компетенција у једном конкурс-
ном поступку имају важност трајања у свим кон-
курсним поступцима у органима државне управе, 
односно у државном органу који се спроводе у 
наредне две године од дана спроведене прове-
ре осим ако кандидат није захтевао нову проверу 
општих функционалних компетенција. 

База питања за проверу општих функционалних 
компетенција биће објављена на интернет стра-
ници тужилаштва (osjtmio@mts.rs). 

О датуму и месту провере функционалних компе-
тенција кандидати ће бити накнадно обавештени 
на начин на који су се одлучили да примају оба-
вештења у вези са конкурсом.

Свака фаза изборног поступка у селекцији канди-
дата биће елиминациона. 

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

V Место рада: Основно јавно тужилаштво у 
Мионици, Војводе Мишића 28, Мионица.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Основ-
но јавно тужилаштво у Мионици, Војводе Мишића 

28, са назнаком “За јавни конкурс” или на e-mail 
адресу osjtmio@mts.rs 

VII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Марија Божић, телефон 
014/3422-233.

VIII Рок за подношење пријаве: рок за под-
ношење пријаве је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Пријава на конкурс у државном органу садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адресу стано-
вања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа; податак о 
знању рада на рачунару; податак о знању страног 
језика; додатне едукације; радно искуство; посеб-
не услове; добровољно дату изјаву о припадности 
националној мањини; посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. 

Пријава на конкурс може се поднети путем 
поште, непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа или електронским путем на e-mail адресу 
osjtmio@mts.rs. 

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Основног 
јавног тужилаштва у Мионици osjtmio@mts.rs. 

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу.

Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио за 
доставу обавештења. 

Списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на 
интернет презентацији тужилаштва према шифра-
мањихове пријаве. 

IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс су: Писани доказ о знању рада на рачу-
нару. Кандидати који уз образац пријаве доста-
ве писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи 
да приложени доказ не може да се прихвати као 
доказ којим се кандидат ослобађа провере ове 
компетенције. 

X Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); 
потврда да кандидату раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандида-
ти који су радили у државном органу); диплома 
којом се потврђује стручна спрема; доказ о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); уверење о положеном правосудном испиту. 

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења приложе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који у остављеном року не прило-
же остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
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или прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писаним путем се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. 

Докази се достављају на адресу наведену у огласу. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама. 

Доказ о испуњености услова за запослење који су 
садржани у службеним евиденцијама прибавља 
државни орган, осим ако кандидат не изјави да 
ће сам доставити потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води евиденција по службеној дужности 
или да ће то кандидат учинити сам. 

Документа о којима се води евиденција по 
службеној дужности су: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак; уверење да није осуђиван; уверење о 
положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Мионици osjtmio@mts.rs. 

XI трајање радног односа: За наведено рад-
но место радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ: 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. 

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање, на порталу е-управе, као и 
на интернет презентацији и огласној табли Осно-
вног јавног тужилаштва у Мионици. 

Образац пријаве биће објављен на интернет стра-
ници тужилаштва osjtmio@mts.rs. 

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војислава Илића 2

Секретар предузећа
на правним и општим пословима

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у 
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 95/18), за засни-
вање радног односа кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: стечено високо образовање 
из научне области правне науке (правни факул-
тет) на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, 3 године радног искуства на прав-
ним пословима и најмање 1 година радног иску-
ства на правним пословима у јавном предузећу, 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power 
Point…), познавање рада на порталу јавних набав-
ки, знање енглеског језика.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе пријаву 
на оглас са биографијом и потребна докумен-
та у оригиналу или овереној фотокопији: доказ 
о стеченој стручној спреми, уверење о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
уверење да се против лица не води кривични 
поступак (уверење надлежног суда или тужи-
лаштва), уверење да лице није осуђивано за кри-
вична дела (уверење полицијске управе). Рок за 
достављање пријава је 10 дана од објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити поштом 
или лично на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Информације о конкурсу 
могу се добити сваког радног дана у периоду од 
07 до 15 часова, на телефон 018/833-068. 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).

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Трг Ослобођења 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове утврђене Законом: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обавлање послова у државном органу. Поред 
општих услова прописаних Законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: 1. 
стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
2) радно искуство од најмање четири године, од 
чега најмање две године на руководећим посло-
вима у туризму; 3) активно знање страног језика, 
који је обухваћен наставним планом и програмом 
министарства надлежног за послове просвете; 
4) да нема законских сметњи за његово имено-

вање: да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи следећу документацију: лекарско уверење 
о општој здравственој способности (не старије 
од шест месеци од датума објављивања јавног 
конкурса) - оригинал, биографију са наводима 
о досадашњем, радном искуству - потписану од 
стране подносиоца, диплому или уверење о сте-
ченој високој стручној спреми у складу са наве-
деним условима (оригинал или оверена фото-
копија), доказ о радном искуству (оригинал или 
оверене фотокопије: радне књижице или уговора 
о раду или решења или друге потврде - уверења) 
из којег се може прецизно утврдити радно иску-
ство (у складу са наведеним условима), као и на 
којим пословима је исто стечено, оверену фото-
копију индекса или уверења факултета о положе-
ним испитима из кога је видљиво да је кандидат 
положио испит/е из страног језика, или сертифи-
ката о активном знању страног језика, издатог 
од установе, акредитоване од стране Министар-
ства просвете Републике Србије, која образовање 
врши по наставном плану и програму Министар-
ства просвете Републике Србије, уверење / извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе министарства унутрашњих послова (ори-
гинал) и уверење надлежног суда да се против 
лица не води кривични поступак (оба не старија 
од 6 месеци од дана објављивања јавног конкур-
са) – оригинал; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од 
дана објављивања јавног конкурса), фотокопија / 
испис из личне карте. Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 15 дана, од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ (рачунајући и 
дан објављивања) и веб сајту Туристичке орга-
низације Сокобања: www.tosokobanja.rs. Прија-
ве слати на адресу: Туристичка организација 
Сокобања, 18230 Сокобања, Трг Ослобођења 2, 
у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати 
– пријава по конкурсу за именовање директора 
Туристичке организације Сокобања“. Неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране и исте ће се 
неотворене вратити подносиоцу. Пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији - нотарски овереној, као и непот-
пуне и неразумљиве пријаве биће одбачене. Јав-
ни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке 
организације Сокобања. Све додатне информа-
ције од значаја за спровођење конкурса могу се 
добити путем телефона: 018/833-988 или путем 
мејла: office@tоsokobanja.rs (особа за контакт 
Снежана Марковић).

ЗРЕЊАНИН

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЧАЊ
23240 Сечањ, Партизански пут 56

Књиговодствено административни 
радник

Опис послова и радних задатака: књижење и 
контирање свих докумената који се односе на 
месну заједницу вођење пописних листа основ-
них средстава и ситног инвентара месне зајед-
нице, саставља периодични обрачун и завршни 
рачун, саставља предлог плана прихода и расхода 
а пословну годину, води и књижи благајну, врши 
обрачун и исплату зараде за запослене као и дру-
ге исплате по потреби, води и саставља цело-
купну статистику у месној заједници и доставља 
извештаје органима статистике, врши попис архи-
ве месне заједнице и шаље извештаје историјском 
архиву, са председником Савета припрема мате-
ријал и саставља дневни ред за седнице савета, 
води записник на седницама савета, врши израду 
донетих Одлука и закључака са седница савета, 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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води деловодни протокол, води послове пријема 
и отпреме поште, израђује нацрте општих аката 
за потребе органа месне заједнице, прикупља 
понуде за извођење одређених радова у месној 
заједници, сарађује са инспекцијским органима 
и другим органима управе, прима молбе и жалбе 
грађана, ради и друге послове по налогу председ-
ника Савета МЗ, у складу са Законом. 

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме - еко-
номски техничар; радно искуство три године на 
финансијским и рачуноводственим пословима. 
Оглас остаје отворен 8 дана од дана расписивања.

Трговина и услуге

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО
Гроцка

Лештане, Кружни пут 9в
тел. 011/7871-973

Чувар
(особа са инвалидитетом)  

на одређено време

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме.

„ГАС ЛИДЕР“ ДОО ВРЧИН
11224 Гроцка, Врчин

Београдска 132 б

Административни сарадник
(особа са инвалидитетом),  

место рада Нови Сад

Јављање кандидата на телефоне број 021/6419-
138 или 021/6419-139. Пријаве кандидата на 
e-mail: officens@gaslider.rs

САША ОБРАДОВИЋ
ПР САМОСТАЛНА РАДЊА 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

„COPPER PROM“
Десимировац

тел. 065/3157-369

Возач Ц категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; возачка дозво-
ла Ц категорије; радно искуство небитно. 

Помоћни радник
4 извршиоца

Опис посла: утовар - истовар робе, класифика-
ција.

УСЛОВИ: без обзира на занимање; радно искуство 
небитно

ОСТАЛО: Кандидати треба да се јавље на тел. 
065/3157-369, најкасније до 09.03.2022. године.

BEDEM ENERGY SOLUTIONS 
DOO PANČEVO

26000 Панчево, Баваништански пут 78

Возач тегљача
са полуприколицом расутог материјала

20 извршилаца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц категорије, возач-
ка дозвола Е категорије, лиценца за обављање 
послова професионалног возача (ЦПЦ). Радно 
место са повећаним ризиком. Теренски и рад у 
сменама, ноћни рад, рад ван просторија послода-

вца, обезбеђен превоз. Пробни рад. Слање прија-
ва за посао на имејл: e-mail vozaci@bedemes.com 
Организовање групног разговора са кандидатима, 
по потреби. Лице за контакт: Ненад Станојевић, 
телефон: 060/7631-342.

“UNI QUEST” DOO
11070 Нови Београд 
Јурија Гагарина 219
тел. 060/4407-440

Фотограф - принтериста
пробни рад 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару - Microsoft Office, интернет 
претрага, пожељно Photoshop, знање енглеског 
језика (средњи ниво). Пријаве слати у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

“ZAPLANJAC LUX”
18000 Ниш, Књажевачка 55

Роштиљџија
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен струч-
не спреме; потребно радно искуство у печењу 
роштиља. Заинтересовани кандидати јављају се 
на контакт телефон: 060/4544-091.

АДВОКАТ  
СВЕТЛАНА МИЛЕНКОВИЋ

18220 Алексинац 
Мајора Милана Тепића 10/4

Адвокатски приправник
УСЛОВИ: завршен правни факултет; познавање 
рада на рачунару; пожељно основно позна-
вање енглеског језика. Заинтересовани кандида-
ти пријаве шаљу на имејл адресу: adv.ceca90@
gmail.com или се јављају на контакт телефон: 
064/4279-178.

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

Продавац
2 извршиоца

Армирач

Помоћни радник
4 извршиоца

Кандидати треба да се јавље на адресу послодав-
ца, од понедељка до суботе у времену од 08.00 до 
15.00 часова или на контакт телефоне: 063/353-
975 и 063/7711-436.

„АС БРАЋА СТАНКОВИЋ” ДОО
11308 Бегаљица, Бориса Кидрича 1

Пакер у пакерају
на одређено време 
место рада Футог

2 извршиоца

Магационер
на одређено време 
место рада Футог

2 извршиоца

Електричар
Јављање кандидата на контакт телефон 060/8640-
700. Рад у сменама.

“МЕДИУС“ ДОО НОВА ПАЗОВА
Нова Пазова, Четврта индустријска 12

тел. 063/436-939
e-mail: zaposlenje@medius.rs

Трговац
на пријему робе

Опис посла: пријем и контрола пристигле робе, 
складиштење робе у магацин продајног објекта, 
праћење рокова трајања робе која је смештена 
у магацин, сортирање и припрема робе за изла-
гање у објекту, одржавање хигијене магацинског 
простора, испомоћ колегама у маркету, рад на РФ 
уређају, руковање палетаром.

УСЛОВИ: минимум ССС, претходно искуство рада у 
магацину са великим бројем артикала, љубазност 
и комуникативност, тимска оријентисаност у раду.

ДЕСКОМЕРЦ РИСТИЋ ДОО
Горјани бб.

тел. 063/625-511

Каменорезац
на одређено време, место рада Горјани

2 извршиоца

УСЛОВИ: I- IV ССС. Заинтересовни камдидати се 
могу јавити на контакт телефон: 063/625 511, 
контакт особа Петар Ристић. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

АГРОСЕМЕ-С
31000 Ужице, Николе Пашића 6

тел. 065/2206-195

Продавац у пољопривредној апотеци
на одређено време, место рада Ужице

УСЛОВИ: III ССС.

Возач
на одређено време, место рада Севојно

2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, возачка дозвола Б и Ц категорије. 

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт телефон. 
065/2206-195, особа за контакт: Милош Милосав-
чевић. Оглас је отворен до попуне радних места.

C&LC 
КАМЕНИ АГРЕГАТИ ДОО
14000 Ваљево, Браће Недић бб.

тел: 060/2461-082

Преводилац
за рад у Попадићу (Мионица)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
кинеског и руског језика. Документација коју је 
кандидат дужан да приложи: пријава на конкурс, 
фотокопија личне карте са очитаним подацима, 
радна биографија. Рок за пријаву на конкурс је 
30 дана. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. По завршетку конкурса 
предата документација се не враћа.

“ALPHA FACILITY” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10и/49
тел. 063/333-597

Спремачица
на одређено време до 2 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.



Бесплатна публикација о запошљавању 3323.02.2022. |  Број 975 |   

Трговина и услуге / Медицина

СНЕЖАНА ЈУКИЋ ЈАВНИ 
БЕЛЕЖНИК
26000 Панчево 

Др Светислава Касапиновића 22а
тел. 013/252-1547

e-mail: advjukic@gmail.com

Административни послови
УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање пријава на 
посао и достављање радних биографија на имејл: 
advjukic@gmail.com

Др “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 

ЛЕКОВИТОГ БИЉА
26000 Панчево, Баваништански пут 305

013/377-768

Пребирање биљних сировина и 
помоћ у паковању чајева

15 извршилаца

УСЛОВИ: Јављање кандидата на контакт, 013/377-
768. Лице за контакт: Душанка Ђоровић.

ТЗР “СЈАЈ”
26360 Пландиште, Илинденска 85/2

Продавац у малопродаји боја, 
лакова и хемикалија

на одређено време од шест месеци, 
место рада Вршац

УСЛОВИ: ниво квалификације I, II, III, IV и без 
обзира на врсту квалификације. Јављање канди-
дата на телефон 066/9108-404, или лично у Врш-
цу, улица Милоша Обилића 51, од 8 до 12 часова. 
Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања 
огласа у публикацији „Послови“.

“ГРУАЛ” ДОО
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 21г

Консултант за пројекте
4 извршиоца

УСЛОВИ: мастер архитекта, мастер инжењер 
грађевинарства, пожељно је да буду кандидати 
без радног стажа са првим запослењем, позна-
вање рада у ACAD, пожељно знање опремања 
ентеријера, познавање рада на рачунару (MS 
Office, PowerPoint, AutoCAD), пожељна возач-
ка дозвола Б категорије, знање енглеског јези-
ка (средњи ниво), пробни рад 3 месеца. Прија-
ве слати на e-mail: aleksandar.grujic@grual.rs до 
01.06.2022. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ 
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, хитну медицинску 
помоћ, кућно лечење и поливалентну 

патронажу 

УСЛОВИ: општи услови утврђени су Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05…113/17). 
Посебни услови су: VII/1 степен стручне спреме, 
медицински факултет, положен стручни испит 
за звање доктора медицине, упис у Лекарску 
комору Србије. Као доказ о испуњености услова 
кандидат уз молбу за пријем у радни однос тре-

ба да достави: биографију, са адресом, контакт 
телефоном, имејл адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту за доктора медицине, 
неоверену фотокопију личне карте, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); решење о упису у Лекарску комору Србије 
или лиценцу, својеручно потписану изјаву о укуп-
ном радном стажу и фотокопију доказа о радном 
искуству у струци: подразумева радно искуство 
након положеног стручног испита на пословима 
здравствене заштите (радни однос или стручно 
усавршавање које се доказује уговорима о раду, 
уговорима о стручном оспособљавању, усаврша-
вању и стицању посебних знања и способности у 
струци као и решењима о престанку радног одно-
са), доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда које не сме бити старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице које не сме бити старије од 6 
месеци). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује ДЗ Рековац. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Кандидати који се благовремено јаве на оглас 
са потпуном конкурсном документацијом и који 
испуњавају услове огласа биће позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за доношење одлуке о пријему. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се најкасније у року 
од 30 дана од истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве се подносе лично радним даном од 
7.00-14.00 часова у Правној служби Дома здравља 
Рековац или путем поште на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место доктор медицине”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве као и прија-
ве са неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Докази приложени уз пријаву биће 
враћени кандидатима који нису примљени у рад-
ни однос само на њихов захтев.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време до 31.03.2022. 

године, због повећаног обима посла, у 
Служби опште медицине

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијима, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца за рад, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Заинтересовани кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије не старије 
од 6 месеци и то: пријаву на оглас, биографију 
са адресом и бројем телефона; диплому о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; лиценцу или 
решење о упису у одговарајућу комору; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је дошло до промене презимена 
кандидата); уверење о држављанству РС; фото-
копију личне карте или ишчитану личну карту. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа биће позва-
ни на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији” Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. По завршет-
ку огласа предата документа се неће враћати кан-
дидатима. Контакт телефон 034/323-087. Пријаве 
се подносе лично или путем поште на горе наве-
дену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године важећа 
лиценца за обављање послова из своје струке. 
Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинтересо-
вани кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; извод 
из матичне књиге рођених / венчаних; уверење 
о држављанству; фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: заврше-
на средња медицинска школа, положен стручни 
испит, IV степен стручне спреме, важећа лицен-
ца за обављање послова из своје струке. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре /техничара. Заинтере-
совани кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; извод 
из матичне књиге рођених / венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију лицен-
це; фотокопију личне карте.

Здравствени радник
(завршена виша, односно висока 

струкова школа здравствене струке)

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне / академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању више, 
односно струковне медицинске сестре. Заинтере-
совани кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; извод 
из матичне књиге рођених / венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију дипломе високе меди-
цинске школе струковних студија или више меди-
цинске школе; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце; фотоко-
пију личне карте.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови“, на сајту 
Министарства здравља РС и сајту ДЗ “Др Симо 
Милошевић”. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
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сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подно-
се на адресу Дома здравља ”Др Симо Милошевић”, 
11030 Београд, Пожешка 82, или на писарници ДЗ, 
III спрат, соба бр. 5. Пријаве поднете мимо озна-
ченог рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање. Како достављену докумен-
тацију 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 посред-
ством достављених контакт података. Обавештење 
о избору кандидата на расписани конкурс, биће 
објављено на сајту Дома здравља ”Др Симо Мило-
шевић”. Изабрани кандидат обавезан је да у року 
од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, дос-
тави оригинална документа или оверене копије, 
ради заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 062/562-654

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицинске сес-
тре - техничара.

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла а најдуже до 24 месеца,  
за рад у Служби за здравствену  

заштиту одраслог становништва,  
Одсек превентивне здравствене заштите

4 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицинске струке: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања / испити / радно искуство: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста у 
хитној помоћи

на одређено време због повећаног 
обима посла а најдуже до 24 месеца, са 
скраћеним радним временом, за рад у 
Служби за хитну медицинску помоћ са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медицине, 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. Додатна знања / испити / 
радно искуство: стручни испит; лиценца; специја-
листички испит; најмање три године и шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар у 
хитној медицинској помоћи

на одређено време због повећаног 
обима посла а најдуже до 24 месеца, са 
скраћеним радним временом, за рад у 
Служби за хитну медицинску помоћ са 

санитетским превозом

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицинске сес-
тре - техничара. 

ОСТАЛО: кандидати подносе: пријаву на оглас, 
кратку биографију; извод из матичне књиге 
рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
диплому или уверења о завршеном медицинском 
факултету или завршеној средњој медицинској 
школи (у зависности за које радно место се под-
носи пријава на конкурс); уверење о положеном 
стручном испиту; лиценцу односно одобрење за 
самосталан рад у струци; доказ да кандидат има 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; доказ да кандидат има нај-
мање шест месеци радног искуства у звању меди-
цинког техничара; доказ да кандидат има три 
године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине (за радно место доктор меди-
цине специјалиста у хитној медицинској помоћи); 
уверење или други доказ о положеном специја-
листичком испиту (за радно место доктор меди-
цине специјалиста у хитној медицинској помоћи). 
Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Параћин. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или 
послати на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место ____ (навес-
ти радно место за које се конкурише)“. Докази о 
испуњености услова за заснивање радног одно-
са на неодређено време подносе се у оригиналу 
или копијама овереним код јавног бележника / 
нотара. Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа на одређено време подносе 
се неовереним копијама. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и публикацији „Послови”, код Националне 
службе за запошљавање. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Неблаговремене, недозвољене, непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом, неће бити разматра-
не. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације 
можете се обратити на телефон 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

тел. 0203/315-766, 471-066

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, на одређено 
време због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису које уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање 5 година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; положен стручни испит; поседовање лиценце 
за рад; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; положен вожачки испит 
за Б категорију. Као доказ о испуњености услова 

уз пријаву обавезно доставити: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном високом образовању 
(медицински факултет); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; фотокопију возачке 
дозволе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 10 дана 
од дана објављивања. Одлука о избору кан-
дидата ће бити донета у року од 30 (тридесет) 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Кандидати који не буду изабрани не могу 
да захтевају повраћај конкурсне документације. 
Кандидати пријаве са конкурсном документа-
цијом могу доставити лично Кадровској служби 
Дома здравља Чока или могу послати поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас”. Документација која није предата у времен-
ском року од 10 дана од дана објављивања огласа 
неће бити узете у разматрање као ни конкурсна 
документација која је непотпуна.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Оглас објављен 05.01.2022. године у публикацији 
„Послови” (број 967-968), поништава се за радно 
место: виши санитарни техничар / санитарно-еко-
лошки инжењер, на одређено време због повећа-
ног обима посла у трајању до 24 месеца, у Центру 
за контролу и превенцију болести Завода за јав-
но здравље Пожаревац. У осталом оглас остаје 
непромењен.

ОПШТА ОРДИНАЦИЈА
ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

“А1 ПРОДЕНТАЛ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 32

тел. 064/9106-509

Доктор стоматологије
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, поседовање лиценце.

Стоматолошка сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

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

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине - специјалиста у 
операционом салама

(специјалиста анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет; положен струни испит; положен спе-
цијалистички испит из анестезиологије, реани-
матологије и интензивне терапије; познавање 
најмање једног страног језика; пожељно је прет-
ходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установа на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе оверени пре-
пис или фотокопију: дипломе о завршеном меди-
цинском факултету (са просечном оценом студи-
рања); дипломе о положеном стручном испиту; 
дипломе о положеном стручном испиту; уве-
рења о положеном специјалистичком испиту из 
анестезиологије, реаниматологије и интензивне 
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терапије; дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако га 
кандидат има); доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију лиценце; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном. Пробни 
рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом или које нису у складу са условима 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор 
ће бити позвани на разговор. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
“ОЗРЕН” СОКОБАЊА

насеље Озрен бб.
18230 Сокобања

Помоћни радник у ложионици
Опис посла: Допрема угаљ од депоа до котларни-
це, помаже ложачу у ложењу и на другим посло-
вима у котларници и извлачи шљаку коју одвози 
на депо за складиштење. Одржава лифт и чис-
тоћу у свим просторијама у котларници и око кот-
ларнице. У летњим месецима у недостатку опи-
саних послова обавља послове и радне задатке 
у оквиру техничке службе и ради на складирању 
огревног материјала и одржавању круга болни-
це. Чисти пруге, одржава вагоне за допремање 
угља и отклања шљаку. Одговоран је за исправ-
ност вагона и пруге. За свој рад одговара шефу 
техничке службе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказ о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа, у публика-
цији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити раз-
матране. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама 
путем поште на горе наведену адресу, уз напоме-
ну “Пријава на оглас за помоћника “ или лично у 
просторијама Болнице.

БЕОЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Мије Ковачевића 10/в

тел. 011/2752-527
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, добро познавање венепункције, 
без обзира на радно искуство.

Медицински биохемичар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: контакт особа Горан Николић, телефон 
број 065/3291-741.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време, замена до повратка 

са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, у Одељењу 

за здравствену заштиту одраслих 
становника, Службе за здравствену 

заштиту одраслих становника са хитном 
медицинском помоћи, кућним лечењем 

и стоматолошком делатношћу

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.05.2005. године. Додатна знања / 
испити / искуство: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Кандидати уз пријаву као доказ 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверену фото-
копију потврде о положеном стручном испиту; 
потврду - препоруку о радном искуству након 
положеног стручног испита на пословима здрав-
ствене струке; оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценце издате од надлежене коморе (ако 
је кандидат из радном односа) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу), 
кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви” НСЗ. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за правне и економ-
ско финансијске послове, ДЗ Ћићевац. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису у 
складу са условима овог огласа неће се разматра-
ти. Опис послова: детаљно описан у Правилнику о 
организацији и систематизацији ДЗ Ћићевац.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине специјалиста у 
операционим салама

за потребе Одељења ортопедске 
трауматологије

УСЛОВИ: високо образовање - специјалиста дечје 
хирургије; предвиђен пробни рад до шест месеци; 
положен стручни испит; лиценца; најмање 3 годи-
не и 6 месеци радног искуства у звању специјалис-
те; познавање рада на рачунару; познавање нај-
мање једног светског језика; пожељно је искуство 
у раду са педијатријском популацијом у установама 
терцијарног нивоа здравствене заштите. Кандида-
ти су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту; фотокопију лицен-
це; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар на 
интензивоној нези нивоа 3

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања, Одсек 
кардиохируршког интензивног лечења

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатриј- 
ског или општег смера; положен стручни испит; 

најмање 6 месеци радног искуства на пословима 
медицинске сестре-техничара. Кандидати су дужни 
да доставе: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се кон-
курише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар, 
општег смера
10 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Као доказ о испуњености усло-
ва кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наве-
деном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену фотоко-
пију доказа положеног стручног испита, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство). 

Возач санитетског возила
у Одсеку за транспорт болесника и 

материјала, Служба за техничке и друге 
сличне послове

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и 
електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, фотокопију возач-
ке дозволе Б категорије, оригинал или оверену 
фотокопију доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења, уговори или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство). 

Ликвидатор
у Одељењу за економско-финансијске 

послове, Служба за правне и економско-
финансијске послове

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на 
рачунару. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и 
електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења, уговори или други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом 

Национална служба
за запошљавање
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стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство).

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”, 
на горе наведену адресу, са назнаком: “За кон-
курс ради пријема у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

1. Доктор медицине - специјалиста 
интерне медицине

у Служби за пријем и збрињавање 
хитних стања

2. Доктор медицине - специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије и 

интезивне терапије
у Служби за анестезиологију са 
реаниматологијом и интезивном 

терапијом

3. Доктор медицине
у Клиници за уво, нос и грло

4. Доктор медицине
у клиничком Одељењу за ортопедију са 
трауматологијом, Клинике за хирургију

5. Доктор медицине
у Служби за пријем и збрињавање 

хитних стања

Услови за радна места 1 и 2: високо образо-
вање на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника, на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилни-
ком о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарад-
ника, стручни испит, лиценца, специјалистички 
испит. Као доказ о испуњености услова кандида-
ти су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и наведеном адре-
сом и контакт телефоном (по могућству и елек-
тронска адреса), оверену фотокопију диплома о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију уверења о положеном специјалистич-
ком испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за 
издавање лиценце), оригинал или оверену фото-
копију доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство). 

Услови за радна места 3, 4 и 5: високо обра-
зовање, на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, стручни испит, 
лиценца, просечна оцена 8. Као доказ о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: пријаву на оглас са кратком биогра-

фијом и наведеном адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену 
фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању услова за 
издавање лиценце), оригинал или оверену фото-
копију доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство).

ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс ради 
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на оглас неће бити узете у разма-
трање. Учесници у огласу писмено ће бити оба-
вештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине у кућном лечењу
на одређено време, ради замене 

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

УСЛОВИ: на основним студијама медицине у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на интегрисаним академским сту-
дијама медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Опис 
послова: утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. 
Потребна документа: пријава на оглас са кратком 
биографијом, бројем телефона, адресом и имејл 
адресом; оверена фотокопија дипломе о висо-
ком образовању; оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); оверена фотокопија лиценце за рад 
издатог од надлежне коморе или решења о упису 
у надлежну комору или потврда надлежне комо-
ре; фотокопија личне карте или очитана чипована 
лична карта. Оригинали или оверене фотокопије 
не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на 
оглас кандидати дају своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ДЗ 
Лапово. Изабрани кандидат је обавезан да прили-
ком заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Пријаве се достављају 
поштом или лично, на адресу горе наведену адре-
су, у затвореној коверти, са обавезном назнаком 
”Пријава на конкурс за заснивања радног односа 
на одређено време за радно место доктор меди-
цине у кућном лечењу“. На полеђини коверте 
обавезно написати име и презиме кандидата. Све 
додатне информације се могу добити на телефон 
034/853-349. Пријаве се могу поднети у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Јавни оглас ће бити истакнут и на огласној табли 
ДЗ Лапово, као и на интернет страницама Минис-
тарства здравља Републике Србије и ДЗ Лапово. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Обавештавање о изабра-
ном кандидату: Избор кандидата ће извршити 
директор ДЗ Лапово. Одлука о избору кандида-
та ће бити објављена на интернет страници Дома 
здравља Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Кон-
курси” од када тече рок за правно поступање по 
истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, 

а послата документа неће бити враћана. Кандида-
ти који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
(IV степен) за потребе Центра за 

неурохирургију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

Струковни медицински техничар 
општег смера

(VI степен) за потребе Центра за 
неурохирургију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

Струковни медицински техничар 
општег смера

(VI степен) за потребе Клинике за 
хематологију, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
завршен разред средње школе; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца коју 
је издала надлежна комора или решење о упису 
у комору. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице).Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у року наведеном у одлуци 
о избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Доктор медицине

Доктор медицине
на одређено време 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит и поседовање лиценце. Као доказе 
о испуњености услова кандидати треба да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степену 
стручне спреме, оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту за док-
тора медицине, оверену фотокопију лиценце док-
тора медицине, доказ о радном искуству и фото-
копију личне карте. Заинтересовани кандидати 
писмену пријаву, са траженим документима, дос-
тављају лично на писарницу установе или поштом 
на горе наведену адресу, у затвореном коверту 
са назнаком “Пријава на конкурс за заснивање 
радног односа за доктора медицине“, најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Оглас се објављује на сајту Дома 
здравља Бач. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је Марко Миљешић. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријве биће 
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на огласној табли ДЗ Бач и биће 
достављена на адресу свих кандидата. Доставље-
на кокументација неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ-ШУЛЕ”

34210 Рача, Виноградска бб.

Возач
у хитној медицинској помоћи, на 

одређено време

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема 
и поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
достављају и следећа документа: фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију лич-
не карте фотокопију возачке дозволе, потврду 
о радном искуству (опис посла по Правилнику 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле” 
Рача). Рок за пријаву кандидата је 8 дана. Прија-
ве се достављају на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Педијатријска сестра - техничар
(IV степен) на одређено време од  

18 месеци, због повећаног обима посла, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском 
клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа за послове је: радно 
искуство у здравственој установи терцијарног 
нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом 

Као доказ о радном искуству кандидати треба да 
доставе доказ / потврду о радном стажу од стра-
не Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО). Дозвола за рад - лиценца коју 
је издала надлежна комора или решење о упи-
су у комору. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице. 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу. Обавезно назна-
чити 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

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима
(основна школа) на одређено време од 
18 месеци, због повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском 
клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа за послове је: радно 
искуство у здравственој установи терцијарног 
нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома завршене основне школе; 
уверење о држављанству рс; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Као доказ о радном искуству кандида-
ти треба да доставе доказ / потврду о радном 
стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице. Уколико изабрани кандидат не достави 

горенаведене документе у року наведеном у одлу-
ци о избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе навдену адресу. Обавезно назна-
чити 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 АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију,  
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лиценца. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце или решења 
о упису у комору; 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 наведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 3/2022”. Прија-
ве са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи, на одређено време  
због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: III или IV степен стручне 
спреме, возач Б категорије. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену 
фотокопију возачке дозволе; доказ да није покре-
нут кривични поступак, издат од стране надлеж-
ног органа, не старији од 6 месеци; доказ о рад-
ном искуству на пословима возача; изјаву да су 
здравствено способни за тражене послове; био-
графију са адресом и контакт телефон. Изабра-
ни кандидат је обавезан да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 2/2022”. Прија-
ве са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Хигијеничар
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: НК радник - заврше-
на основна школа. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: диплому о завр-
шеној основној школи; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); биографију са адресом и контакт теле-
фон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време ради замене 
одсутног радника на боловању  

преко 30 дана

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра/техничар општег смера, поло-
жен 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 испиту; 
потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); биографију са адре-
сом 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 докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 
018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинскa сестрa - техничар
у кућном лечењу и нези,  

пробни рад 3 месеца

Опис послова: води медицинску документацију и 
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења 
и медицинске неге и у стану болесника, предузи-
ма све неопходне мере, даје инфузионе раство-
ре у стану, даје интрамускуларне и интравенске 
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши 
обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши кате-
теризацију и замену катетера, спроводи терапију 
са кисеоником, учествује у здравствено-васпит-
ном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене 
здравствене услуге, израђује месечне и тромесе-
чне извештаје, управља санитетским возилом и 
у вези са тим сноси сву одговорност, учествује у 
палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму 
за палијативно збрињавање, пружање подршке 
породици оболелог, одговорна за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала, ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу 
одговорне сестре и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - меди-
цинска школа: средње образовање, општи смер. 

Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства медицинске сестре, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); положен возачки испит Б категорије. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце, фотокопију возачке дозволе и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначи-
ти за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV 
спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста физикалне медицине и 
рехабилитације

на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за физи-
калну медицину и рехабилитацију, стручни испит, 
положен специјалистички испит, најмање 3 годи-
не и 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста офталмолог
на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офта-
лмолог, стручни испит, положен специјалистички 
испит, најмање 3 године и 6 месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној 
адреси са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„ГОРЊА ТРЕПЧА”
32215 Горња Трепча 

Горња Трепча бб.
тел. 032/822-063, 822-100

Доктор медицине специјалиста 
опште медицине, физикалне 
медицине и рехабилитације, 

ургентне медицине  
или медицине рада

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, из области медицине по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из опште медицине, физикалне медицине 
и рехабилитације, ургентне медицине или меди-
цине рада, на основним студијама у трајању од 
најмање пет година из области медицине по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена специја-
лизација из опште медицине, физикалне меди-
цине и рехабилитације, ургентне медицине или 
медицине рада. Додатна знања / испити / радно 
искуство, стручни испит; лиценца; познавање 
рада на рачунару. Радно искуство није услов за 
обављање послова. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је обавезан да достави следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом која садржи адресу, контакт телефон 
и e-mail адресу; копију дипломе о завршеном 
медицинском факултету и завршеној специјали-
зацији; копију уверења о положеном стручном 
испиту; копију лиценце / решења о лиценци од 
Лекарске коморе Србије. Копије документа која 
се подносе не морају бити оверена од стране 
јавног бележника. Рок за пријаву кандидата је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас са траженим документима којима се 
доказује испуњеност услова достављају се непо-
средно у писарници Специјалне болнице за реха-
билитацију „Горња Трепча”, Горња Трепча бб., 
сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова или 
препорученом поштом на горе наведену адресу. 
По завршетку конкурса предата документа неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности ради пријема у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Специјална болница 
за рехабилитацију „Горња Трепча”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

тел. 016/843-345

Возач санитетског возила
за рад у Одељењу за здравствену 

заштиту одраслих
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа - III степен 
стручне спреме, возачка дозвола Ц категорије. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се 
подносе оверене фотокопије дипломе о заврше-
ној средњој школи - III степен стручне спреме, 
очитана возачка дозвола Ц категорије, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и потврда да се против лица не води судски 
поступак и да није осуђивано. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на адресу: Дом здравља Лебане, 
16230 Лебане, Цара Душана 70, Правна служба, 
са назнаком „За оглас - возач санитетског вози-
ла”. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 
дана од дана објављивања јавног огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 “СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: виша 
/ висока стручна спрема (виши физиотерапеут/
струковни физиотерапеут), VI степен стручне 
спреме; положен стручни испит за своје звање. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подно-
се следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој/високој струковној 
школи; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежне коморе или решење о 
упису у комору; фотокопију личне карте; кратку 
биографију. 

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време од 3 месеца,  
због повећаног обима посла,  

са скраћеним радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: виша/
висока стручна спрема (виши радиолошки техни-
чар/струковни медицински радиолог), VI степен 
стручне спреме, положен стручни испит за своје 
звање.Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној вишој/струковној школи; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе или решење о упису у комо-
ру; фотокопију личне карте; кратку биографију.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве се подносе непосредно или поштом 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. 

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца и 
породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, односно, на 
спровођењу скрининг програма у складу с посеб-
ним програмима донетим у складу са прописи-
ма и планом рада службе, врши дијагностику и 
благовремено лечење пацијената, прописује 
лекове и медицинска средства, указује хитну 
медицинску помоћ, упућује пацијента у одгова-
рајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, спроводи здравствену зашти-
ту из области менталног здравља, у поступку ост-
варивања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво, води потпуну медицинску документацију о 
здравственом стању пацијента, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, сви лекарски прегле-
ди и здравствене услуге из области педијатрије: 
превентивни лекарски прегледи, лекарски пре-
гледи у саветовалишту, лекарски преглед пре 
имунизације, лекарски преглед за превремени 
полазак детета у школу, педијатријски преглед 
новорођенчета у стану, преглед пред упућивање 

у установу за колективни боравак, категориза-
ција деце ометене у психофизичком развоју, еду-
кација средњег, вишег и високог кадра у оквиру 
Програма стручног усавршавања, стручно води 
здравствене раднике током стажа и приправнич-
ког стажа и одговоран је за њихов рад, ради у 
комисијама и на посебним програмима према 
плану у складу са позитивним прописима, вођење 
електронског здравственог картона, вакциналног 
картона, спровођење здравствено-васпитног рада 
у складу са планом, саветовање са родитељима, 
одговара за заштиту на раду за себе и за свој тим, 
обавља и друге послове из домена своје струке 
по налогу непосредног руководиоца, за свој рад 
одговоран је непосредном руководиоцу и начел-
нику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање, медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из 
педијатрије; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из педијатрије. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит; нај-
мање три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Медицинскa сестрa - техничар у 
амбуланти

у Служби за ЗЗ одраслих становника, 
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о оси-
гураницима, здравственом стању корисника и 
популације, учествује у превентивним прегледи-
ма, скрининзима и здравствено-васпитном раду, 
врши примарну обраду ране/завој и по потреби 
компресивни завој и тампонаду, ставља фикса-
циони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, 
инхалације, инфузија, врши апликовање хума-
ног имуноглобулина и других лекова, инцизија, 
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, 
испирање уха, превијање у стану болесника, даје 
вакцине у амбуланти и на терену, као и ињек-
ције у сужби и стану болесника, прати болесника 
до болнице, по налогу лекара, врши требовање 
и набавку ампулираних лекова и инструмената. 
Контролише рок трајања лекова и санитетског 
материјала и контролише хладни ланац леко-
ва, ради са компјутерима и видео терминалима, 
обавља послове на пријему пацијената, наплата 
партиципације у складу са прописима и слично, 
одговорна је за правилно вођење медицинске 
документације, фактурише здравствене услуге 
које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе 
ампулираних лекова, вакцина и санитетског мате-
ријала, учествује у изради извештаја, учествује у 
спровођењу плана здравствено-васпитног рада, 
ради у тиму, врши заказивање пацијената лично 
и телефоном, врши стерилизацију инструмената, 
обавља дезинфекцију радног простора у интер-
венцијама, превијалишту и ординацији, разврста-
ва медицински отпад, обележава и одлаже у за то 
предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале 
послове из свог делокруга по налогу одговорне 
сестре, за свој рад одговора одговорној медицин-
ској сестри, непосредном руководиоцу и начел-
нику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: меди-
цинска школа, средње образовање, општи смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 

искуства у звању медицинске сестре / техничара; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милу-
тин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 
бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се 
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени 
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16

1. Здравствени сарадник у 
лабораторији - истраживач технолог 

/ аналитичар II
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање 
физичко-хемијских параметара матрикса животне 
средине и ефикасности биоцидних и пестицидних 
производа који се користе у комуналној хигијени, 
врши узорковање материјала и обавља посло-
ве хемијске и биохемијске анализе на терену и у 
лабораторији, врши контролу квалитета узорко-
вања и анализе материјала (матрикс из животне 
средине, биоцидни производи, биолошки мате-
ријал и пестицидни производи), врши припрему 
реагенаса потребних за рад, спровођење мето-
да свих физичко-хемијских параметара матри-
кса животне средине (отпадних вода, биљни 
материјал и земљишта), биоцидних и пестицид-
них производа који су обухваћени лабораторијс-
ким активностима, формирање радних записа у 
поступку испитивања и формирање извештаја 
о испитивању, реализација валидације метода 
испитивања физичко-хемијских параметара према 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и пла-
ном, непосредна одговорност за интерну контро-
лу и верификацију перформанси опреме у скла-
ду са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 
према плану, обезбеђује поузданост и тачност 
поступака испитивања која се обављају у Одсе-
ку за физичко-хемијска испитивања у свом доме-
ну рада, обезбеђује следљивост мерења у Одсеку 
за физичко-хемијска испитивања у свом домену 
рада, обезбеђује поверење у квалитет резултата 
испитивања у свом домену рада, активно учешће у 
примени и унапређењу документационог система 
менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS 
ISO/IEC 17025 у свом домену рада, израђује стру-
чне анализе, извештаје и мишљења, послови ино-
вације као и развоја нових биоцидних производа, 
истраживања у реализацији програмских актив-
ности, писање, објављивање и излагање радо-
ва на стручним и научним скуповима, учествује 
у пословима мониторинга и сузбијању штетних 
организама, примена документационог система 
према усвојеним стандардима ISO 9001, ISO 140 
01, ISO 45001, ISO 27001 у свом домену рада, и др.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије) из области техничко техно-
лошких наука, биохемијско инжењерство и био-
технологија 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, хемијски 
факултет. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: познавање рада на инструменталној техни-
ци (уређаји: течна и гасна хроматографија, атом-
ска апсорпциона спектрофотометрија), положен 
курс за рад са биоцидима и курс за рад са отров-
ним гасовима (фумигација).
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2. Здравствени сарадник у 
биохемијској лабораторији 
- истраживач биoхемичар / 

аналитичар
Опис посла: рад у лабораторији на испитивању 
хемијских и биохемијских параметара узорака 
различитог биолошког порекла, врши узорковање 
материјала и хемијске и биохемијске анализе на 
терену и у лабораторији, као и оцењивање резул-
тата лабораторијских испитивања, врши контро-
лу биолошког материјала узетог / донетог за рад, 
дефинише адекватан лабораторијско-дијагнос-
тички приступ у односу на достављене индика-
ције за тестирање, ради пре-аналитичке и ана-
литичке технике и методе које се примењују у 
дијагностици, врши припреме реагенаса потреб-
них за рад, спровођење свих метода испитивања 
које су обухваћене лабораторијским активности-
ма, формирање радних записа у поступку испи-
тивања и формирање извештаја о испитивању, 
реализација валидације методе испитивања 
према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 
према плану, непосредна одговорност за интер-
ну контролу и верификацију перформанси опре-
ме у складу са захтевима стандрада SRPS ISO/
IEC 17025 према плану, обезбеђује поузданост и 
тачност поступака испитивања која се обављају у 
Одсеку за биохемијска испитивања у свом доме-
ну рада, обезбеђује следљивост мерења у Одсеку 
за биохемијска испитивања у свом домену рада, 
обезбеђује поверење у квалитет резултата испи-
тивања у свом домену рада, активно учешће у 
примени и унапређењу документационог систе-
ма менаџмента у складу са захтевима стандарда 
SRPS ISO/IEC 17025 у свом домену рада, израђује 
стручне анализе, извештаје и мишљења, послове 
иновације као и развоја нових биоцидних произ-
вода, истраживање у реализацији програмских 
активности, писање, објављивање и излагање 
радова на стручним и начним скуповима, при-
мена документационог система према усвојеним 
стандардима ISO 9001, ISO 140 01, ISO 45001, ISO 
27001 у свом домену рада, и др.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије) из области хемијских наука по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, хемијски факултет. 
Додатна знања / испити / радно искуство: позна-
вање рада на опреми у лабораторији.

3. Здравствени сарадник у 
биохемијској лабораторији - 

истраживач биолог / аналитичар
Опис посла: рад у лабораторији на испитивању 
хемијских и биохемијских параметара узорака 
различитог биолошког порекла, врши узорковање 
материјала и хемијске и биохемијске анализе на 
терену и у лабораторији, као и оцењивање резул-
тата лабораторијских испитивања, врши контро-
лу биолошког материјала узетог / донетог за рад, 
дефинише адекватан лабораторијско-дијагностич-
ки приступ у односу на достављене индикације 
за тестирање, ради пре-аналитичке и аналитич-
ке технике и методе које се примењују у дијаг-
ностици, врши припреме реагенаса потребних за 
рад, спровођење свих метода испитивања које су 
обухваћене лабораторијским активностима, фор-
мирање радних записа у поступку испитивања и 
формирање извештаја о испитивању, реализација 
валидације методе испитивања према захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 17025 према плану, непо-
средна одговорност за интерну контролу и вери-
фикацију перформанси опреме у складу са захте-
вима стандрада SRPS ISO/IEC 17025 према плану, 
обезбеђује поузданост и тачност поступака испи-
тивања која се обављају у Одсеку за биохемијска 
испитивања у свом домену рада, обезбеђује 
следљивост мерења у Одсеку за биохемијска 

испитивања у свом домену рада, обезбеђује 
поверење у квалитет резултата испитивања у 
свом домену рада, активно учешће у примени и 
унапређењу документационог система менаџмен-
та у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 
17025 у свом домену рада, израђује стручне ана-
лизе, извештаје и мишљења, послове иновације 
као и развоја нових биоцидних производа, истра-
живање у реализацији програмских активности, 
писање, објављивање и излагање радова на 
стручним и начним скуповима, учествује у посло-
вима мониторинга и сузбијању штетних органи-
зама, примена документационог система према 
усвојеним стандардима ISO 9001, ISO 140 01, ISO 
45001, ISO 27001 у свом домену рада, и др.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије) из области биолошких нау-
ка по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, биолошки 
факултет. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: познавање рада на опреми у лабораторији, 
положен курс за рад са биоцидима.

4. Виши интерни ревизор / 
самостални интерни ревизор

Опис посла: oбавља послове ревизије: ревизију 
система, ревизију успешности пословања, финан-
сијску ревизију и ревизију усаглашености, спро-
води ревизорске процедуре, укључујући иден-
тификовање и дефинисање предмета ревизије, 
развијање критеријума, преглед и анализа доказа 
и документовање процеса и процедура субјекта 
ревизије, обавља разговоре, прегледа документа-
цију, сачињава сажетке и израђује радне папире; 
идентификује, обрађује и документује ревизорске 
налазе и препоруке користећи независну процену 
области коју је ревидирао, саопштава резултате 
обављених ревизија руководиоцу путем писа-
них или усмених извештаја, развија и одржава 
добре односе са руководиоцем и запосленима 
путем индивидуалних контаката и групних саста-
нака, пружа савете руководству и запосленима, 
израђујe годишњи план ревизије, придржава се 
професионалних и етичких стандарда, cачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове које 
реализује у извештајном периоду, ради на стал-
ном професионалном развоју, укључујући интерну 
и екстерну обуку и размену искустава, задужен за 
израду и спровођење плана интегритета, и других 
стратешких документа за Завод.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по про-
пису 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. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: најмање три године радног иску-
ства у струци према прописима којим се уређује 
интерна ревизија, cертификат о стицању звања 
овлашћеног ревизора у јавном сектору

5. Виши лабораторијски техничар
Опис посла: узима узорке животне средине (отпад-
не воде, земљиште и биљни материјал), припрема 
узорке и и опрему за испитивање, узима узорке 
биоцидних и пестицидних производа, припрема 
узорке и опрему за испитивање, рад у лаборато-
рији за испитивање патогена у биолошком мате-
ријалу, врши узорковање материјала и обавља 
послове микробиолошке и молекуларне анализе 
на терену и у лабораторији, контролише биолош-
ки материјал узет/донет за рад, врши припрему 
реагенаса потребних за рад, припрема, одржава и 
врши контролу исправности лабораторијске опре-

ме, изводи лабораторијске анализе о чему води 
прописану документацију у складу са стандардом 
ISO/IEC 17025, врши узорковање биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе и опрему за 
испитивања, врши узорковање крви, и др.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на струковим студијама првог сте-
пена (основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно искуство: 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању лабораторијског техничара са 
вишом, односно високом стручном спремом; позна-
вање рада на биохемијским и другим анализатори-
ма и осталој опреми у лабораторији.

6. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

Опис посла: послови прања лабораторијског 
посуђа и прибора за рад, одржавање хигијене у 
санитарним чворовима, одржава хигијену прос-
торија и опреме у коме се обавља здравствена 
делатност, одржава хигијену у административним 
просторијама, одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околине 
здравствене установе, обавља послове прање, 
пеглање и одржавања радне одеће за запослене.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основно 
образовање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте, копија дипломе, уверење о стече-
ном траженом образовању. За радно место под 
редним бројем 1 доставити и доказе о испуње-
ности тражених услова - доказ о обучености за 
рад са биоцидима, односно са отровним гасовима 
(фумигација). За радно место под редним бројем 
3 доставити и доказе о испуњености тражених 
услова - доказ о обучености за рад са биоцидима. 
За радно место под редним бројем 4 доставити и 
доказе наведене под „додатна знања / испити / 
радно искуство“. Достављена документа се неће 
враћати. Пријаве са траженим прилозима се дос-
тављају на адресу Завода за биоциде и медицин-
ску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа подлежу провери знања. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује 
Правна служба Завода за биоциде и медицинску 
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је 
да достави доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16

1. Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

Опис посла: прикупља, уређује и припрема подат-
ке за израду финансијских анализа, извештаја и 
пројеката, проверава исправност финансијско-ра-
чуноводствених образаца, припрема прописане 
документације за подношење пореских евиден-
ција и пријава, врши билансирање прихода и 
расхода (месечно, квартално и годишње), врши 
билансирање позиција биланса стања, израђује 
документацију за подношење пореским службама 
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и другим прописима установљеним органима 
и службама, води евиденције о реализованим 
финансијским плановима и контролише приме-
ну усвојеног контног плана, припрема и обрађује 
податке за финансијске прегледе и анализе, ста-
тистичке остале извештаје везане за финансијско 
- материјално пословање, припрема податке, 
извештаје и информације о финансијском посло-
вању, припрема и обрађује захтеве за плаћање 
по различитим основама, прати прописе и води 
евиденцију измена прописа из делокруга рада, 
води евиденције из делокруга рада и извештава 
о извршеним активностима, води помоћне књи-
ге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са 
главном књигом, евидентира пословне промене, 
припрема документацију за усаглашавање потра-
живања и обавезе, чува и архивира помоћне књи-
ге и евиденције, врши обрачун и исплату плата, 
накнада и других личних примања, припадајућих 
пореза и доприноса, припрема и обрађује доку-
ментацију за пословне промене исказане на изво-
дима рачуна, контролише електронске налоге за 
плаћање и аутоматске налоге за књижење, 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању до три године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: најмање три године радног иску-
ства на финансијским и рачуноводственим посло-
вима. 

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, фото-
копија личне карте или извод очитане личне кар-
те, копија дипломе/ уверење о стеченом траже-
ном образовању и доказ о радном искуству на 
финансијским и рачуноводственим пословима. 
Достављена документа се неће враћати. Пријаве 
са траженим прилозима се достављају на адресу 
Завода за биоциде и медицинску екологију, Бео-
град, Требевићка 16, поштом или на писарницу 
Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Непот-
пуне и неблаговоремене пријаве се неће разма-
трати. Кандидати који испуњавају услове огласа 
подлежу провери знања. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Податке прикупља и податке обрађује Правна 
служба Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију. Кандидат који буде изабран дужан је да дос-
тави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Спремачица
просторија у којим се пружају 

здравствене услуге, на одређено време, 
по основу замене привремено одсутног 

запосленог, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: одржавање хигијене у просторијама 
болнице, подови; прозори, одржавање хигије-
не санитарних чворова, уклања смеће на за то 
одређено место, чишћење дворишта болнице, 
ради и друге послове по налогу главне сестре 
службе, одговорна је главној сестри службе и 
болнице

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завр-
шеној школи, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о радном искуству (уговори о раду, волон-

терски уговори, потврда послодавца и сл.). При-
ликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се 
прима, потврда да се против лица не води судски 
поступак као и потврду о неосуђиваности. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу: Специјална болни-
ца за церебралну парализу и развојну неуроло-
гију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним фото-
копијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној 
адреси са назнаком за који конкурс се подноси 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
ху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар
(IV степен) за потебе Клинике за 

пулмологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
завршен разред средње школе; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Дозволу за рад - лиценцу коју је издала 
надлежна комора или решење о упису у комору. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице). Уколико изабра-
ни кандидат не достави горенаведене документе 
у року наведеном у одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 

на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kg.ac.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Правни заступник
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 посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском 
клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа је: најмање две годи-
не радног искуства; положен правосудни испит. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила на основним 
академским студијамау обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односноспецијалистичким струков-
ним студијама, по пропису које уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профилана основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовањедо 10.09.2005. године; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Кра-
гујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
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документације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на горе наведе-
ну адресу. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Доктор медицине - специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, завршена специјализација из 
радиологије и поседовање лиценце. Као доказе о 
испуњености услова кандидати треба да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, овере-
ну фотокопију дипломе о врсти и степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту за доктора медици-
не, оверену фотокопију лиценце доктора медици-
не, доказ о радном искуству и фотокопију личне 
карте и доказ о завршеној специјализацији. Заин-
тересовани кандидати писану пријаву, са траже-
ним документима, достављају лично на писарни-
цу установе или поштом на горе наведену адресу 
Дома здравља Бач, у затвореној коверти са наз-
наком “Пријава за конкурс за заснивање радног 
односа за радиолога” најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и Дома здравља Бач. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
је дипломирани правник Марко Миљешић. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
биће одбачене решењем. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на огласној табли Дома 
здравља Бач и биће достављена на адресу свих 
кандидата. Достављена документација неће се 
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110

тел. 026/541-110, факс: 026/516-504 
e mail: dzvelikaplanas@gmail.com 

www.dzvelikaplana.rs 

Доктор медицине - изабрани лекар
за потребе Службе за здравствену 

заштиту одраслих, на одређено време
3 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак болести, 
прати здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потребе здрав-
ствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, 
спроводи здраствено - васпитне активности и ост-
варује сарадњу са кључним појединцима и орга-
низацијама у заједници; ради у превентивним 
саветовалиштима; организује и спроводи пропи-
сане систематске, циљане и скрининг прегледе; 
учествује у посебним програмима (вакцинација, 
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере 
за рано откривање болести); обавља прегледе и 
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке 
прегледе, одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и предло-
ге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености за рад 

због болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско технич-
ка помагала; даје оцену о здравственом стању и 
упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете у оквиру теренског рада, учествује у уна-
пређењу квалитета здравствене заштите; обавља 
консултације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, надзире 
и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; или 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 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова за рад-
но место доктора медицине изабраног лекара 
за које подносе пријаву на оглас, кандидати су 
дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе 
или оверену фотокопију уверења о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног орга-
на или решење о упису у комору; фотокопију или 
очитану личну карту (уколико је у питању лич-
на карта са чипом); оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; кратку биографију, адре-
су и контакт број телефона. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, адресом електронске 
поште, контакт телефоном, овереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса и назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос на одређено време за радно 
место доктора медицине изабраног лекара” пре-
дају се непосредно у просторијама Секретаријата 
ДЗ „Др Милан - Бане Ђорђевић” или путем поште 
на горе наведену адресу. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде примљен у радни однос. Рок за 
пријављивање на оглас је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији” Послови” код 
Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Одлука о избору ће бити донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава, објављена на огласној табли Дома 
здравља и прослеђена кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине

4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени су Законом о раду, и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља „Бога-
тић” Богатић. Посебни услови за заснивање рад-
ног односа су: високо образовање (VII/1 степен 
стручне спреме) - завршен медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, положен стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Као доказ о испуње-
ности услова кандидат уз молбу за пријем у радни 
однос треба да достави: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених / венчаних, фотокопију уверења о 
држављанству, фотокопију дипломе или уверења 

о завршеном медицинском факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце односно одобрења за самосталан 
рад у струци, доказ да кандидат има најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, Документација може да се подносе и у 
неовереним фотокопијама, али приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат дужан је 
да достави оверене фотокопије докумената.. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наведе-
не документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује ДЗ Богатић. 5. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на 
конкурс, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће 
директор. Одлука о избору кандидата донеће се 
у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити достављена кандидатима 
објављена на web страници ДЗ Богатић. Пријаве 
се подносе лично на писарници ДЗ Богатић, Мије 
Јовановић 25, радним даном од 7.00-14.00 сати 
или путем поште на наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место доктор медицине“. Непотпуне, небла-
говремене као и пријаве са неодговарајућом доку-
ментацијом неће бити разматране. Опис послова: 
у складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Богатић.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, а најкасније  

до 31.03.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на основ-
ним студијама првог степена (струковне -академ-
ске) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005.године, на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године или средње образо-
вање. Додатна знања, испит: стручни испит и 
лиценца.

2. Возач санитетског возила - возач 
у ХМП

на одређено време, најкасније  
до 15.08.2022. године

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

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе следећа документа: молбу за 
пријем са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, диплому о завршеној школи 
(оверена фотокопија); уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија) - за рад-
но место медицинска сестра; решење о упису у 
комору или лиценца о раду (оверене фотокопије) 
- за радно место медицинск сестра, оверену фото-
копију возачке дозволе - за радно место возача, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија), уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оверена фотокопија), уверење општин-
ског суда да се не води кривични поступак, не 
старије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци. У молби кандидат треба да наведе 
документацију коју је доставио поводом огласа. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ Буја-
новац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
у затвореној коверти или послати препоручено 
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поштом на горе наведену адресу, са назнаком” За 
оглас ___ (навести радно место за које се конку-
рише)“. Оглас ће бити објављен и на огласној таб-
ли и интернет презентацији Дома здравља, и на 
интерент страници Министарства здравља. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” а након објаве треба слати 
документа у Дому здравља Бујановац. Изабрани и 
неизабрани кандидати биће писмено обавештени. 
Опис послова: према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Бујано-
вац од IV/2020. год.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова и 

контиста - шеф Одсека
Служба за правне, економско 

финансијске, техничке и друге 
сличне послове, Одсек за економско-

финансијске послове

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени су чланом 24 Закона о раду, и 
посебни услови утврђени Правилником. Посеб-
ни услови: високо образовање економске струке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године; знање рада на рачунару; нај-
мање 5 (пет) година радног искуства. Пријављи-
вање на конкурс врши се подношењем уредно 
потписане молбе, уз коју се обавезно прилажу 
и: диплома о завршеним интегрисаним академ-
ским студијама економске односно правне струке, 
извод из матичне књиге венчаних, уколико је 
дошло до промене личног имена, доказ о радном 
искуству, потпуна лична и радна биографија, са 
адресом, бројем телефона за контакт, те адре-
сом електронске поште. Уколико се уз молбу 
достављају копије докумената, исте морају бити 
оверене у општини, суду или код јавог бележника 
(нотара). Приликом заснивања радног односа, а 
након спроведеног конкурса, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. 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. Подацима 
рукује и податке обрађује кадровска служба ДЗ 
Бољевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања огласа. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у року од 30 (тридесет) 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва, и иста ће бити објављена на огласној табли 
и интернет презентацији ДЗ Бољевац. Кандида-
ти који не буду били изабрани, могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Пријаве се 
подносе лично, или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове - радно место 
___ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

Руководилац правних, кадровских 
и административних послова, 
архивист - начелник Службе
Служба за правне, економско 

финансијске, техничке  
и друге сличне послове

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени су чланом 24 Закона о раду, и 
посебни услови утврђени Правилником. Посеб-
ни услови: високо образовање правне струке 
на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године; знање рада на рачунару; нај-
мање 5 (пет) година радног искуства. Пријављи-
вање на конкурс врши се подношењем уредно 
потписане молбе, уз коју се обавезно прилажу 
и: диплома о завршеним интегрисаним академ-
ским студијама економске односно правне струке, 
извод из матичне књиге венчаних, уколико је 
дошло до промене личног имена, доказ о радном 
искуству, потпуна лична и радна биографија, са 
адресом, бројем телефона за контакт, те адре-
сом електронске поште. Уколико се уз молбу 
достављају копије докумената, исте морају бити 
оверене у општини, суду или код јавог бележника 
(нотара). Приликом заснивања радног односа, а 
након спроведеног конкурса, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује кадровска служба ДЗ Боље-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 (тридесет) дана од 
дана истека рока за подношење пријава, и иста 
ће бити објављена на огласној табли и интернет 
презентацији ДЗ Бољевац. Кандидати који не буду 
били изабрани, могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Пријаве се подносе лично, или 
путем поште на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове - радно место ___ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ИВАЊИЦА

Ивањица, Бранислава Нушића 12 

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има високо образовање које је сте-
као на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и има нај-
мање пет година радног искуства у струци; да 
је држављанин Репиблике Србије; да поседује 
организаторске способности; да није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције; да се против њега не води 
истрага због кривичног дела које га чини непо-
добним за вршење функције. Радни однос се 
заснива на одређено време закључивањем уго-
вора о раду са управним одбором и траје до 
истека рока на који је изабран директор, однос-
но до његовог разрешења. Кадидат је дужан да 
уз прописану конкурсну документацију подне-
се програм рада за мандатни период за који се 
врши избор. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс за именовање директора”.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
“ДУШКО РАДОВИЋ”

18000 Ниш, Гутенбергова 4а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: услови за именовање: да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући ака-
демски односно стручни назив утврђен у области 
правних, психолошких, педагошких и андрагош-
ких наука, специјалне едукације и рехабилита-
ције, социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука; да има најмање пет година 
радног искуства у струци; да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања кон-
курса. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса); овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
исправе којима се доказује радно искуство у стру-
ци (оверена фотокопија радне књижице потврде, 
решења, уговори и други акти у оригиналу или 
овереној фотокопији из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); потврда о 
неосуђиваности - из МУП-а (не старија од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса); потврда да се 
против кандидата не води кривични поступак - из 
суда (не старија од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса); радна биографија; програм рада 
за мандатни период. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс 
за избор и именовање директора Дома за децу и 
омладину „Душко Радовић” Ниш - не отварати“. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
Виолета Стевановић, контакт телефон: 018/216-
168, e-mail: info@domduskoradovic-nis.rs. Изборни 
поступак спроводи управни одбор установе и у 
том поступку разматра приспеле пријаве, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили прописане 
услове и доставља је, заједно са својим миш-
љењем, оснивачу - Министарству за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, у року 
од 15 дана од окончања конкурса, на разматрање 
и даље поступање. Напомена: неблаговремене и 
непотпуне пријаве које нису у складу са условима 
овог конкурса неће бити разматране.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
АЛЕКСАНДРОВАЦ

37230 Александровац, Виноградарска 6
тел. 037/3751-700

Водитељ случаја
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно: на студијама 
првог степена по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не и високо образовање у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и 
радним искуством на тим пословима стеченим до 
дана ступања на снагу ове уредбе; стручни назив 
дипломирани социјални радник, социјални рад-
ник; најмање 1 година радног искуства на основ-
ним стручним пословима у социјалној заштити 
у складу са прописима којима се уређује област 
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социјалне заштите; знање рада на рачунару 
-завршена обука по акредитованом програму за 
водитеља случаја, лиценца за обављање послова 
у складу са законом којим се уређује социјална 
заштита и прописима донетим на основу зако-
на. Уз молбу приложити: пријаву за радно место, 
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод 
из МК рођених, уверење о држављанству, очи-
тану личну карту, уверење о здравственој спо-
собности, уверење МУП-а 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, 
лиценцу за обављање послова водитеља случаја. 
Тражену документацију доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови” НСЗ, на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс - не отварати”.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Ослобођења 219

Радник на одржавању одеће
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на контакт. теле-
фон 011/2492-301 и 064/8677-540. Слање пријава 
на e-mail: administracija@zvdob.rs. Рок за пријаву 
на конкурс је 04.03.2022. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Водитељ случаја
УСЛОВИ: држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству); дипломирани социјал-
ни радник, социјални радник са високим обра-
зовањем: на студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, по пропису који одређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
изузетно: на студијама првог степена по пропи-
су који уређује високо образовање у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
(оверена фотокопија дипломе); да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у државним органима (уверење); да 
кандидат поседује општу здравствену способност 
(лекарско уверење); познавање рада на рачуна-
ру. Уз напред наведену документацију потреб-
но је да кандидат достави и радну биографију и 
фотокопију личне карте. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Документацију слати на 
адресу: Центар за социјални рад Мерошина, ул. 
Цара Лазара бр. 19, 18252 Мерошина, у затворе-
ној коверти. Контакт телефон: 018/4892-340.

Пољопривреда

„НАПРЕДАК“ ДОО СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, Голубиначки пут 17

тел. 064/8682-666
e-mail: hr@deltaagrar.rs 

Радник у говедарству
место рада Стара Пазова - фарма 

Петровић салаш, на одређено време  
3 месеца, након тога могућност заснивања 

радног односа на неодређено време
6 извршилаца

Опис посла: надзор над животињама, помоћ при 
ветеринарским акцијама, исхрана и мужа крава 
- ручно подешавање машина за појење и маши-
на за мужу стоке, одржавање хигијене објеката и 
руковање опремом на фарми

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство 
пожељно, није услов. Обезбеђен смештај у Старој 
Пазови, обезбеђен превоз до фарме; рад у сме-
нама: 7.00-15.00 и 16.00-24.00 часа. Трајање кон-
курса: до попуне Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем поште, имејла, 
или да се јаве на телефон послодавца 064/8682-
666, лице за контакт Свјетлана Шпољар.

Индустрија и грађевинарство

“BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

Бравар - варилац ЦО2, ТИГ
на одређено време, место рада Руменка

Опис посла: рад са челичним и иноксним профи-
лима, ТВ и ХВ лимовима. Теренски рад и рад у 
сменама.

Помоћни радник у столарији
на одређено време 3 месеца, место рада 

Руменка

Опис посла: израда намештаја од масивног и пло-
частог материјала. Рад у сменама.

ОСТАЛО: пријаве кандидата на телефон: 063/564-
692 или путем имејла: bio1@sbb.rs

“BIO DESIGN”
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

Архитекта ентеријера
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирни инжењер архитектуре 
/ мастер инжењер архитектуре; архитекта са 
искуством на позицији пројектанта ентеријера 
и намештаја; обавезно знање енглеског језика - 
средњи ниво. Рад на хотелским комплексима у 
земљи и иностранству; потребно је да је канди-
дат расположен за путовања у Аустрију, Италију 
и Црну Гору.

ОСТАЛО: јављање кандидата на телефон: 
063/564-692. Пријаве кандидата на e-mail: office@
moyaline.com

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

Хидрауличар / механичар
место рада Врчин, пробни рад 1 месец

Опис посла: хидрауличарски послови.

УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно рад-
но искуство у траженом занимању; возачка доз-
вола Б категорије. Оезбеђен смештај. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем имејла: 
nikola@energorazvoj.rs или да се јаве на теле-
фон 065/2377-535, лице за контакт Петроније 
Миленковић.

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ 
СИСТЕМИ ДОО

18000 Ниш, Краљевића Марка бб.

Оператер у машинској производњи
на одређено време

10 извршиоца

Опис посла: обрада алуминијумских лимова и 
профила - рад са ручним и електричним алатом, 
шрафцигерима, кључевима, бушилицама, брусили-
цама; рад на најсавременијим машинама за ауто-
матизацију производних процеса - гер машина за 
сечење, фибер ласер, пробијачица, Салвагнини 
преса за савијање лимова; рад на роботском сис-
тему за заваривање - кобот; ручно заваривање 
алуминијумских конструкција ТИГ, МИГ/МАГ, РЕЛ 
поступком; склапање алуминијумских конструкција; 
пластификација алуминијумских конструкција.

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме машин-
ског смера; радно искуство на истим или сличним 
пословима; основно познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: posao@dmv.rs

“ВАГАР-ЗАС” ДОО
21000 Нови Сад

Електроинсталатер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електро-
инсталатер, бравар); возачка дозвола Б катего-
рије. Јављање кандидата на контакт телефон: 
063/7717-120 или 060/6413-606.

“ГРАДИНЖЕЊЕРИНГ ПЛУС” ДОО 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Милана Верговића 1
тел. 064/8287-100

e-mail: gradinzenjering@mts.rs

Послови у високоградњи - зидар
место рада Ужице, пробни рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: II - III ССС. Рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 064/828-7118. Оглас је отворен 
до попуне радног места.

СЗТР “БОБИ СТЕФ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 90

тел. 060/5316-015
e-mail: bobystef@jahoo.com

Оператер за монтажу столарије
на одређено време, са местом рада у 

Севојну
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV или V ССС, потребно је поседо-
вање возачке дозволе Б и Ц категорије.

Помоћни послови на припреми за 
израду унутрашњих врата

на одређено време,  
са местом рада у Севојну

3 извршиоца

УСЛОВИ: I или II ССС.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Пословођа погона производње
на одређено време,  

са местом рада у Севојну

УСЛОВИ: VI-VII ССС, машински инжењер, дипло-
мирани машински инжењер, возачка дозвола Б и 
Ц категорије.

ОСТАЛО: Јаљање кандидата на контакт теле-
фон: 060/5316-015, особа за контакт: Стефан 
Гогић. Достављање радних биографија на увид: 
bobystef@yahoo.com

LEONI WIRING SYSTEM
SOUTHEAST DOO

36000 Краљево, Јована Дерока 4А
тел. 036/242-117

Радник у производњи каблова
ПЈ Краљево

100 извршилаца

УСЛОВИ: било ког усмерења или степена образо-
вања; искуство у струци није неопходно; добра 
спретност руку; неопходно распознавање боја; 
спремност за тимски рад и одржавање добрих 
међуљудских односа; спремност за рад под притис-
ком. Главни задаци и одговорности: израда каблов-
ског снопа у складу са радним инструкцијама; 
монтажа црева; уградња жице; монтажа полупро-
извода; уградња компоненти/делова; монтажа 
кабла у складу са захтевима купца уз поштовање 
високих стандарда квалитета; снабдевање радних 
места компонентама; визуелна контрола након 
завршетка рада; правилно паковање кабловског 
система. Уколико сте заинтересовани за ову пози-
цију, можете аплицирати подношењем пријаве на 
портирници компаније или пријавом на оглас преко 
сајта компаније у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу “Послови”. Биће контактира-
ни само кандидати који уђу у ужи избор.

ГРАДИНГ ЈМ 21 ДОО КОВИН
26220 Ковин, Дунавска 19

e-mail: gradingjm21@gmail.com

Грађевински инжењер
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: завршен грађе-
вински факултет у занимању дипломирани грађе-
вински инжењер, радно искуство од најмање 5 
година у струци, лиценцу, возачку дозволу Б кате-
горије, знање енглеског језика средњи ниво и 
познавање рада на рачунару. Предвиђен је пробни 
рад од 30 дана. Кандидати могу да доставе свој ЦВ 
на горе наведени имејл. Оглас је отворен 30 дана.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА 
“Др ЕЈУП МУШОВИЋ”
36320 Тутин, Ферхадије 2/1

тел. 020/811-187

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има високу стручну спрему, 2. да 
има најмање три године радног искуства на 
пословима у култури, 3. да је поднео програм 
рада и развоја библиотеке управном одбору, 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да нема 
законских сметњи за његово именовање дирек-
тор библиотеке именује се на период од четири 
године, Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити следећу конкурсну документацију: увере-
ну копију дипломе, уверење о радном искуству, 
предлог програма рада и развоја Библиотеке, 
уверење суда, не старије од шест месеци, да се 
против кандидата не води истрага и да против 
истог није подигнута оптужница за кривична дела 
која се воде по службеној дужности, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
оверена копија личне карте, лекарско уверење. 
Пријаве са документацијом доставити пошиљком 
са назнаком “За јавни конкурс за избор директо-
ра” на горе наведену адресу или предати лично 
у Библиотеци од 8-15 часова. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Све информације могу 
се добити на телефон 020/811-187. Неблаговре-
ме пријаве неће бити разматране и исте ће се 
неотворене вратити подносиоцу. Директора име-
нује Скупштина на предлог УО Библиотеке “Др 
Ејуп Мушовић” и уз сагласност директора матичне 
библиотеке, на период од четири године, а може 
бити поново именован.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДРАИНАЦ 
18420 Блаце 

Краља Петра I Карађорђевића 70
тел. 027/371-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на јед-
ном од факултета друштвених, уметничких, тех-
ничких или природних наука; радно искуство на 
руководећим местима у трајању од најмање 6 
месеци; најмање 5 година радног искуства у кул-
тури. Конкурсна документација мора да садржи: 
оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; исправе којима се доказује рад-
но искуство на руководећим местима (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима је стечено радно искуство); испра-
ве којима се доказује радно искуство у култури 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима је стечено радно искуство у 
култури); уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности директора 
установе; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старији од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; оверену копију личне кар-
те; доказ о здравственој способности (лекарско 
уверење); кандидат за директора дужан је да 
предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део документације.Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној копији. Рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса подносе се на горе 
наведену адресу са назнаком: За јавни конкурс 

за избор директора.Пријава мора да садржи име 
и презиме кандидата, адресу и контакт телефон.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, управни одбор одба-
цује закључком против кога се може изјавити 
посебна жалба оснивачу у року од 3 дана од дана 
достављања закључка.Директор се именује на 
основу спроведеног јавног конкурса на период од 
4 године и може бити поново именован.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Браће Недић 18
тел. 014/451-111, 014/452-324

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање, неквалификовани 
радник. Пријве слати на горе наведену адресу. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење; 
оригинал или оверену копију дипломе о заврше-
ној школи; уверење да нису осуђивано за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

22300 Стара Пазова, Словенски трг бб.
тел.022/310-440

Директор
на мандатни период период  

од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које поред општих услова прописаних Законом о 
раду, испуњава и посебне услове: да има високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалис-
тичке академске студије) у области друштвених 
наука односно VII/1 степен стручне спреме. да 
има најмање пет година радног искуства у кул-
тури, да има држављанство Републике Србије, 
да поседује опште здравствене способности, да 
није осуђиван. Кандидат за директора дужан је 
да предложи програм рада и развоја установе, 
као саставни део конкурсне документације. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана и почиње да 
тече од дана објављивања конкурса у недељнику 
„Хлас луду” (оглас је објављен 19.02.2022. годи-
не). Кандидати су обавезни да уз пријаву подне-
су следеће доказе: 1. предлог програма рада и 
развоја Народне библиотеке „Доситеј Обрадо-
вић” Стара Пазова за мандатни период од четири 
године, 2 оверену копију дипломе или уверење 
о стеченој стручној спреми, 3. оверену фотоко-
пију радне књижице или потврду послодавца о 
радном искуству у култури, 4. биографију канди-
дата која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима, 5. уверење Основног 
суда да кандидат није под истрагом и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, 6. уверење 
Полицијске управе о некажњавању, 7. уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци, 8. 
извод из матичне књиге рођених, не старије од 
шест месеци, 9. доказ о општој здравственој спо-
собности - /оригинал лекарског уверења - дос-
тавља кандидат који буде изабран/. Сви докумен-
ти прилажу се у оригиналу или у овереној копији. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса подносе се писаним 
путем у затвореној коверти на адресу: Управном 
одбору Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” 
Стара Пазова, Словенски трг бр. бб., 22300 Ста-
ра Пазова са ознаком “Конкурс за директора - не 
отварати”, или лично сваког радног дана од 7-15 
часова. Сва обавештења о јавном конкурсу могу 
се добити на телефон 022/310-440. Лице задуже-
но за обавештења о конкурсу: Мара Илић.

Пословни центри НСЗ
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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

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-
597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 
17/2021-75) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Сава Шумановић” и 
то: 1. да имају одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(морају да имају завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима које важе после 10. септембра 2005. 
године доставља оверену фотокопију дипломе 
основних студија и оверену фотокопију диломе 
мастер студија), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о неосуђиваности. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о знању српског језика - јези-
ка на којем остварују образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана се упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу на адре-
су школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. ОШ 
„Сава Шумановић”, као руковалац подацима о 
личности, предузимаће све потребне техничке и 
организационе мере за заштиту личних података 
кандидата, ради спречавања случајног или неза-
конитог уништења или случајног губитка, изме-
на, неовлашћеног откривања, коришћења или 
приступа подацима као и од свих незаконитих 
облика обраде.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ “
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник физике
за 90% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду („ Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 6/2020 и 129/2021) и то да: 
1) има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно- васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) под-
носе се уз пријаву на конкурс и саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потребно је да кандидати доставе 
школи следећу документацију: радну биографију 
(ЦВ); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању прописа-
ном чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал 
уверење да кандидат није осуђиван за дела про-
писана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци;) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу, са холограмом - не старије 
од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, кандидат доставља 
доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са наведене листе и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу од достављања 
образложене листе. Неће се разматрати прија-
ве које су неблаговремене, непотпуне, уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом, 
као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и сте-
пена стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
у току конкурсног поступка 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 потребном документацијом, однос-
но доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком „ За кон-
курс за наставника физике за 90% радног вре-
мена, на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана”, поштом или лично у 
секретаријату школе- у затвореној коверти. Све 
додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, радним данима, на број 
телефона: 011/2196-149.
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САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Чистачица
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу 
са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 
113/17), услова из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17...6/20, 129/21 у наставку: ЗОСОВ): 
1. одговарајуће образовање - минимум завршена 
основна школа; 2. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије. Кандидат уз попуњен пријавни формулар, 
који се преузима са званичног сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - http: //
mpn.gov.rs, доставља: кратку радну биографију - 
ЦВ; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(сведочанства) о стеченом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из 
МУП-а, не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве 
се достављају у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе или 
донети лично у секретаријат школе, радним даном 
од 8.00 до 12.00 часова са назнаком на коверти да 
се ради о пријави на конкурс. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на број 
телефона 011/7359-221.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник практичне наставе  
обуке вожње
2 извршиоца

Наставник теоријске наставе 
машинске струке

УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу 
са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 
95/18-аутент. тумачење), услова из члана 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, 129/21 
у наставку: ЗОСОВ): 1. одговарајуће образовање 
- 509, 9/2019-262, 2/20217/2020-1, 1/2021; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат уз попуњен пријав-
ни формулар, који се преузима са званичног сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја: http: //mpn.gov.rs, достављају: кратку радну 
биографију - ЦВ; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (сведочанства) о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству; доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона (уверење из МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду), доказ о знању српског језика, 
као језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи (доставља се само ако одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Пријаве се достављају у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, 
или донети лично у секретаријат школе, радним 
даном од 8.00 до 12.00 часова са назнаком на 
коверти за које радно место се конкурише. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на број телефона 011/7359-221.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДУШКО РАДОВИЋ”

Београд
11253 Сремчица, Томаса Едисона 3

тел. 011/2526-400
e-mail: skoladr@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 
и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета 
као лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 2) Има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 

Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6) има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) положен 
испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис / фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; уверење о држављан-
ству (оргинал или оверена фотокопија не старија 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверена фотокопија не старија од 
шест месеци); потврду о радном искуству да има 
најмање 8 година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог образо-
вања и васпитања (оргинал не старији од шест 
месеци); уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге покренута оптуж-
ница или донето решење одређивању притвора 
(оргинал или оверена фотокопија не старија од 
шест месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оргинал 
или оверена фотокопија не старија од шест месе-
ци); уверење надлежног привредног суда да кан-
дидат није осуђен за привредни преступ; опште 
здравствено лекарско уверење, доставља канди-
дат који буде изабран, непосредно пре закључи-
вања уговора о раду; пријаву на конкурс са рад-
ном биографијом и прегледом кретања у служби 
са стручним усавршавањем, план и програм рада 
директора; доказ о знању српског језика на коме 
се остварује васпитно образовни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику; извештај просвет-
ног саветника, пријава уз коју није достављен 
овај доказ неће се сматрати непотпуном; уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је вршено спољашње вредновање).

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ДУШКО РАДОВИЋ”

Београд
11253 Сремчица, Томаса Едисона 3

тел. 011/2526-400
e-mail: skoladr@gmail.com

Секретар школе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање сходно одредбама члана 132 став 2 и 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и знање 
рада на рачунару. Уз пријаву доставити: краћу 
биографију, доказ о стручној спреми - оверену 
фотокопију дипломе, држављанство РС (ориги-
нал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), потврду - уверење о знању српског јези-
ка (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику) и уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 
Закона попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет адреси Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Доказ 
о испуњењу услова здравствене и психофизичке 
способности - лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке 
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о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да испуњавају 
услове за заснивање радног односа предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да поседују одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да посе-
дују држављанство Репулике Србије; 5. да имају 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању: струч-
ни сарадник библиотекар диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог степена 
(300 ЕСПБ бодова) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; за домара 
диплома о завршеном средњем образовању трећи 
или четврти степен; доказ да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање шест бодова из пси-
холошки, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бододва праксе у установи у складу са 
европским системом преноса бодова-оригинал или 
оверена фотокопија потврде - уверења одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије или педагогије или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминатроног понашања - уверење из каз-
нене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинила или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика достављају кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену спсосбности за 

рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или путем препоручене поште на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/8123-915.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: уз пријаву са биографским подацима 
кандидати треба да приложе: фотокопију дипло-
ме о стеченој одговарајућој школској спреми, 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ 
ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове - пријава 
на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ППУ “НАША ДРУГА КУЋИЦА”
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 23ж

Васпитач
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, 
познавање рада на рачунару, познавање енглес-
ког језика, пожељан стручни испит или лиценца.

Медицинска сестра на превентиви
за 10 сати радног времена недељно,  

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра општег или педијатријског смера, радно 
искуство 12 месеци, познавање рада на рачу-
нару, познавање енглеског језика, поседовање 
лиценце.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: danijelabro-
zovic@hotmail.com у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И 

ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област 
Информатика

на неодређено или одређено време  
од 5 година 

УСЛОВИ: услови за избор наставника пропи-
сани су Законом о високом образовању, Стату-
том и општим актима Факултета за примењени 
менаџмент, економију и финансије. Пријаве са 

биографијом и доказима о испуњености услова 
(оверене копије диплома, списак научних и струч-
них радова и др.) достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ГАВРИЛО ПРИНЦИП”

Земун, Крајишка 34

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене преко 

60 дана, до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС), треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене Законом о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и 
то: чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана: 
да има одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и 
тачке 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 6/2020 129/21); степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 19/20, 3/21, 4/21); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе); да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству, у оригиналу или овереној копији, 
не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверен препис (копију) дипломе о заврше-
ном образовању; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе након обја-
ве конкурса. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
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који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Сви 
кандидати који испуњавају услове упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија обавља разговоре 
са кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од достављања 
образложене листе кандидата. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на адре-
су: ОШ „Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка бр. 
34 или лично, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе, на телефон: 011/2194-454. 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД 
Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

2. Наставник у звање предавача за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
за рад у Пожаревцу

3. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Производне 

технологије у машинству
за рад у Пожаревцу

4. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Основе 

машинског инжењерства и 
Хидроенергетика

5. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Биљна 

производња
за рад у Пожаревцу

6. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
3 извршиоца  

(2 извршиоца за рад у Пожаревцу) 

7. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Производне 

технологије у машинству
2 извршиоца  

(1 извршилац за рад у Пожаревцу) 

8. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Рачунаром 

подржани технолошки системи са 
процесом конструисања

за рад у Пожаревцу

9. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Рачунаром подржани технолошки 
системи са процесом пројектовања и 

конструисања

10. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

11. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Рачунарство и информатика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду кандидати треба да имају одгова-
рајући академски назив или друге услове: 
- у звање предавача може бити изабрано лице 
које има академски назив магистар, односно нај-
мање стручни назив специјалисте академских сту-
дија у складу са општим актима високошколске 
установе; 
- у звање асистента може бити изабран сту-
дент докторских студија који је сваки од предход-
них степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8) и који показује смисао за 
наставни рад у складу са општим актима високош-
колске установе; 
- у звање сарадника у настави на студијама 
првог степена може бити изабран студент мас-
тер академских или специјалистичких академ-
ских студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8) 
или у звање сарадника у настави на студијама 
првог степена може бити изабран студент мастер 
струковних или специјалистичких струковних сту-
дија, који је студије првог степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8). 

Избор наставника у звање предавача врши се 
на одређено време у трајању од пет (5) године. 
Избор сарадника у звање асистента врши се на 
одређено време у трајању од три (3) године са 
могућношћу продужења за још три године. Избор 
сарадника у звање сарадника у настави врши се 
на одређено време у трајању од једне (1) године 
са могућношћу продужења уговора за још једну 
годину у току трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије завршавају.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкур-
са су дужни да поднесу: радну биографију, која 
треба да садржи: личне податке (име и презиме; 
подаци о рођењу (дан, месец и година; место 
рођења, општина), држављанство, телефон и 
имејл); податке о постигнутим степенима образо-
вања: основне студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, 
студијски програм, ужа област која је наведена у 
дипломи; мастер студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа 
научна, стручна, односно уметничка област која је 
наведена у дипломи; магистарске студије: назив 
установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, назив рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи, докторске студије: 
назив установе на којој су завршене, место и 
датум одбране, наслов дисертације, име и прези-
ме ментора, ужа научна, стручна, односно умет-
ничка област која је наведена у дипломи. Податке 
о датуму и месту нострификације дипломе стече-
не у иностранству (ако је било која диплома из 
става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу 
установе која је извршила нострификацију; дату-
му и месту где је нострификована диплома сте-
чена, називу установе у којој је стечена. Податке 
о научноистраживачком, уметничком, стручном и 
професионалном доприносу за: техничко-техно-
лошке науке: научни и стручни радови објављени 
у међународним и домаћим часописима; радови 
штампаним у зборницима са научних и струч-
них скупова; монографија, уџбеник, прегледни 
чланак, збирка задатака, практикум; патенти, 
нови производи или битно побољшани постојећи 

производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке 
и нове технологије, професионално (научноис-
траживачко, уметничко и стручно) усавршавање 
знања и вештина. Библиографија објављених 
радова и литературе за учење треба да буде 
наведена по општим библиографским принципи-
ма, односно упутствима за цитирање литературе 
у научном часопису и то по врсти радова. Напо-
мена: моле се кандидати да биографске подат-
ке и податке о научноистраживачком, стручном 
и професионалном доприносу, осим у штампаној 
форми доставе и на CD-у. Податке о доприносу 
у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју 
студијског програма, унапређење студијског про-
грама, рад са наставним подмлатком, развој лабо-
раторија, примена система менаџмента квалите-
том у образовном процесу, унапређењу система 
менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу 
нових наставних метода; напредовању студена-
та (пролазност, просечна оцена); руковођење 
завршним радовима; обезбеђењу литературе 
за учење: основни уџбеник, поглавље у основ-
ном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија 
уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању 
педагошких вештина; податке о доприносу струч-
ној, академској и широј заједници: уџбеник издат 
од стране или за потребе других високошколских 
установа; поглавље у уџбенику издатом од стране 
или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе 
других високошколских установа; рецензија уџбе-
ника и помоћних уџбеника, издатих од стране, 
или за потребе високошколских установа; руко-
вођење стручним пројектима за потребе привред-
них субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката 
и шире заједнице; рад у међународним стручним 
организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; уводна предавања на конфе-
ренцијама и друга предавања по позиву; члан-
ства у одборима међународних научних конфе-
ренција и одборима научних друштава; чланства 
у уређивачким одборима часописа, уређивање 
монографија, рецензије научних радова и проје-
ката; организација научних скупова; руковођење 
научним пројектима, потпројектима и задацима; 
руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства 
просвете и телима других министарстава веза-
них за научну и просветну делатност; позитивна 
цитираност кандидатових радова - по цитату (без 
аутоцитата); друге податке за које кандидат сма-
тра да су битни. Доказе: извод из матичне књиге 
рођених, извод из књиге венчаних (ако је кан-
дидат ступањем у брак променио личне подат-
ке), уверење о држављанству РС, све у овереној 
фотокопији; диплому или решење о нострифика-
цији дипломе стечене у иностранству, у овереној 
фотокопији, ако кандидату, до тренутка подно-
шења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фотоко-
пији, осим за нострификацију дипломе; доказе о 
изборима у наставно и научно звање, ако је кан-
дидат био биран у наставно и научно звање на 
другој установи; копије импресума, односно ката-
лога са изложби о објављеним радовима, серти-
фикате, потврде, уверења и друге исправе издате 
од научних, стручних и других надлежних органи-
зација, организатора научних, стручних и умет-
ничких скупова, организатора пројеката, научних, 
стручних и уметничких часописа, високошколских 
установа за сваки податак наведен у пријави који 
се односи на научноистраживачки, уметнички, 
стручни и професионални допринос; допринос у 
настави; допринос стручној, академској и широј 
заједници, друге доказе за које учесник конкурса 
сматра да су битни. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања на адресу: Ака-
демија техничких струковних студија Београд, 
11000 Београд, Катарине Амброзић. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
и разматрати.
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ПУ “ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600, 065/2007-878

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у трајању од 
три године или више образовање. Поред општих 
услова за заснивање радног односа кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/2019), а то су: 1. одговарајуће образо-
вање, 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; 3. 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи. Уз пријав-
ни формулар на конкурс кандидат доставља: био-
графију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе), уверење о неосуђива-
ности (оригинал - да није старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оверена копија или 
оригинал - да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија или ори-
гинал). Доказ о знању српског језика, достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс могу се доста-
вити путем поште или лично на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс за радно место 
_____ (навести радно место за које се канди-
дат пријављује) “. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду, потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има одговарајуће 

образовање прописано чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це потребно је да кандидати доставе школи радну 
биографију (ЦВ), оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег образовања, степена 
и врсте стручне спреме прописаног чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, уверење да није осуђиван - оригинал или 
оверена копија, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом. Уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности. Пријавни фор-
мулар са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова доставити на наведену 
адресу или лично у секретаријату школе од 09.00 
до 14.00 часова са назнаком “За конкурс за радно 
место - наставник разредне наставе”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11080 Земун, Наде Димић 4

У огласу објављеном 09.02.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови“, техничком грешком изо-
стављена је врста радног ангажовања за следећа 
радна места: наставник здравствене неге; настав-
ник естетске неге; наставник енглеског језика и 
наставник предузетништва, а који исправно треба 
да гласе: 

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одуства

Наставник естетске неге
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одуства

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одуства

Наставник предузетништва
на одређено до повратка запосленог

Услови за наставника предузетништва: дипло-
мирани економиста менаџмента у здравству; 
дипломирани инжењер организационих наука; 
дипломирани инжењер организације рада; дипло-
мирани економиста; мастер менаџер; мастер еко-
номиста; мастер инжењер организационих наука; 
дипломирани инжењер менаџмента-мастер).

У осталом делу оглас је непромењен. Овим путем 
се извињавамо оглашивачу и кандидатима. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак радова), оверене 
копије диплома, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци), подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду - Архитектонски факул-
тет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, 
са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 
15 дана, од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Сарадник у звањe сарадник у 
настави за ужу научну област 

Визуелне комуникације и 
архитектонска графика

на Департману за архитектуру, на 
одређено време од једне године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и чланом 
83. Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Ста-
тутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18, 126/21 
и 128/21) и Правилником о условима, начину и 
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поступку за избор и заснивање радног одно-
са сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 
120/18).

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

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

Београд, Црнотравска 27

Наставник математике
за 50% радног времена,  
пробни рад до 6 месеци

Наставник рачунарства и 
информатике и медицинске 

информатике
за 20% радног времена,  
пробни рад до 6 месеци

Наставник патологије
(доктор медицине) за 10% радног 
времена, пробни рад до 6 месеци

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом

(доктор медицине) за 10% радног 
времена, пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: послове наставника могу обављати лица 
која испуњавају услове из члана 139 -142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019) и 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“ 8/2015 и 21/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018). Уз пријаву кандидат је дужан да подне-
се: основне биографске податке, оверен препис 
дипломе о завршеном факултету, оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту - лицен-
ца за наставника; потврду дa имa oбрaзoвaњe из 
психoлoшких, пeдaгoшких и мeтoдичких дисци-
плинa стeчeнo нa висoкoшкoлскoj устaнoви у тoку 
студиja или нaкoн диплoмирaњa, oд нajмaњe 30 
бoдoвa и шeст бoдoвa прaксe у устaнoви, у склaду 
сa Eврoпским систeмoм прeнoсa бoдoвa; прилоге 
којима доказује своје стручне и друге квалитете, 
препоруке и сл.; уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима, уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 3 месеци, однос-
но за кривична дела утврђена законом која га 
чине неподобним за обављање послова у школи. 
Пријаве без пратеће документације достављају се 
искључиво у електронској форми у року од 5 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати који уђу 
у ужи избор доставиће документацију у писаној 
форми. Контакт особа Горан Ђокић, direktor@
mmilankovic.edu.rs, 011/3530-607.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Каменичка 6

тел. 069/8066-389

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Статистика и математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о 
високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образо-
вање, Статутом Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету Београду и 
општим актима Универзитета у Београду - Еко-
номског факултета којима се уређују услови и 
поступак за стицање звања наставника. Посе-
бан услов за кандидате је научно-истражи-
вачка и наставничка оријентација кандидата у 
области операционих истраживања и теорије 
одлучивања.

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о висо-
ком образовању, Минималним условима за избор 
у звања наставника на универзитету, које је 
донео Национални савет за високо образовање, 
Статутом Универзитета у Београду, Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Одлу-
ком Универзитета у Београду којом се уређује 
поступак и оцена приступног предавања висо-
кошколске установе и општим актима Универзи-
тета у Београду - Економског факултета којима 
се уређују услови и поступак за стицање звања 
наставника и поступак и оцена приступног пре-
давања. Посебан услов за кандидате је науч-
но-истраживачка и наставничка оријентација 
кандидата у области рачуноводства трошкова, 
рачуноводствених информационих система и 
интерног обрачуна.

Доцент за ужу научну област 
Међународни економски односи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о 
високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образо-
вање, Статутом Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Одлуком Универзитета у Београду којом се 
уређује поступак и оцена приступног предавања 
високошколске установе и општим актима Уни-
верзитета у Београду - Економског факултета 
којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступ-
ног предавања. Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријента-
ција кандидата у области финансијских аспеката 
међународне економије.

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да у пријави 
назначе своју научно-истраживачку и наставнич-
ку оријентацију. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова конкурса и прилози-
ма: биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења о 
држављанству, достављају се на наведену адре-
су Факултет, соба 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 011/3066-408

Наставник за предмет теорија форме
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним уметничким школама у 
продручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 
и 2/2021) и у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) стечено на: 1) 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 одговарајући пред-
мет односно групе предмета; 2. студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет или групу предмета или 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Републи-
ке Србије; 5. да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се само на кандидате који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар 
који преузима на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија); оверену фото-
копију додатка дипломе уколико се уз диплому 
издаје додатак по посебним прописима; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат прибавља у надлежној поли-
цијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци; 
потврду да за кандидата није утврђено дискрими-
наторно понашање у складу са Законом (издато 
од Повереника за заштиту равноправности не ста-
рије од 6 месеци- оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; кратку био-
графију. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани канди-
дат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се разматрати. Пре доношења одлу-

Први
утисак је
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будите

испред свих
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ке о избору кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку пороцену спостовности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба а запошљавање. Пријаве доставити лично 
или поштом на наведену адресу школе, са наз-
наком „За конкурс”. Све инофрмације о конкурсу 
могу се добити на број телефона 011/3066-408 и 
имејл direktor@dizajnerska.edu.rs сваким радним 
даном од 8.30 до 15.00 часова. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“MAGA KIDS”

11070 Нови Београд 
Недељка Гвозденовића 39

тел. 065/3409-366

Хигијеничарка - сервирка
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Спремачица
на одређено време до краја школске 

године, најкасније до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Биографију 
слати искључиво на имејл адресу konkurs@bosko-
vic.edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнад-
но ће доставити осталу потребну документацију.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

ОДРАСЛИХ “ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240
e-mail: obrenovackaskolazaodrasle@gmail.com

Наставник основних животних 
вештина

са 48,50% радног времена,  
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
за први циклус (од 1-4 разреда),  

са 49% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
заснивање радног односа, у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
вапитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи (“Сл. гласник РС” бр 15/2013), 
Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у школи, као и Правилником о усло-
вима у погледу простора, опреме, наставних сред-
става и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких аистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одраслих 
(„Сл. гласник РС“ бт. 13/2013, 18/2013): 1) одго-
варајуће високо образовање предвиђено чланом 
140 Закона: стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. год., а у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 

школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/ 19); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је 
кандидат држављанин РС; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Докази о испуњености услова по 
тачки 1), 3) -5) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.Пријаве са биографијом, 
дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем 
о држављанству, изводом из матичне књиге рође-
них, и осталом пратећом документацијом слати 
на адресу школе. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, не старије од 6 месеци. Проверу 
психовизичке способности за рад са ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Сва додатна обавештења 
кандидати могу добити путем телефона на број 
8723-240 У складу са наведеним одлучено је као 
у диспозитиву одлуке.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Београд, Љешка 82

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће образовање 
- завршену основну школу; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем 
остварују образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни 
формулар кандидати треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију доказа (сведо-
чанство) о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, не старији од 6 месеци доказ о неосуђива-
ности (из суда и полиције), оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад прилаже кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику, тако што подноси доказ 
да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 

да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. 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 13/2017 и 113/2017), канди-
дат треба да испуњава и следеће услове: одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 Закона и 
то: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области педа-
гошких наука; високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; посебни услови за 
наставно особље утврђени су одредбама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018), за 
наведена радна места; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, и то: дипло-
му о стеченом стручном образовању или уверење 
о дипломирању, краћу биографију, доказ о нео-
суђиваности (из суда и полиције) правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); потврду високошколске 
установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће 
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високошколске установе о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српком 
језику). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

Наставник предметне наставе - 
математика

са 72,22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова за пријем 
у радни однос, утврђених у члану 24. став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; посебни 
услови за наставно особље утврђени су одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017 и 13/2018), за наведена радна места; да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 пре-
носа бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, и то: диплому о стеченом стручном обра-
зовању или уверење о дипломирању, краћу био-
графију, доказ о неосуђиваности (из суда и поли-
ције) правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. уверење о држављанству Републике 

Србије, извод из матичне књиге рођених, уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); потврду високошколске 
установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српком 
језику). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

Наставник технолошке групе 
предмета подручја рада 

пољопривреда, производња и 
прерада хране

са 50% радног времена,  
на одређено време ради замене 
запослене распоређене на место 

помоћника директора, а најдуже до 
31.08.2022. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова за пријем 
у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; посебни 
услови за наставно особље утврђени су одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 
и 13/2018), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015-9, 10/2016-267, 2/2017-2, 13/2018-70, 
2/2020-39, 14/2020-179, 1/2021-200) за наведена 
радна места; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-

мом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: диплому о стеченом 
стручном образовању или уверење о дипломи-
рању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности 
(из суда и полиције) правоснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправни-
ке и друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); потврду 
високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српком језику). Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом доставити 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник географије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене на 
породиљском одсуству и одсуству ради 
неге детета, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова за пријем 
у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
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целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; Посебни 
услови за наставно особље утврђени су одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 
и 13/2018), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015-9, 10/2016-267, 2/2017-2, 13/2018-70, 
2/2020-39, 14/2020-179, 1/2021-200) за наведена 
радна места; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: диплому о стеченом 
стручном образовању или уверење о дипломи-
рању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности 
(из суда и полиције) правоснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправни-
ке и друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); потврду 
високошколске установе да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат 
од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српком језику). Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду.. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом доставити 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник технолошке групе 
предмета подручја пољопривреда, 

производња и прерада хране
са 45% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место организатор 

практичне наставе - вежби и наставе у 
блоку, а најдуже до 31.08.2022.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одго-
варајућег занимања. 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 13/2017 и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона и то: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области педагошких наука; високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; Посебни услови за наставно особље 
утврђени су одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018), Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015-9, 10/2016-
267, 2/2017-2, 13/2018-70, 2/2020-39, 14/2020-
179, 1/2021-200) за наведена радна места; да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања 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 пре-
носа бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: диплому о стеченом струч-
ном образовању или уверење о дипломирању, 
краћу биографију, доказ о неосуђиваности (из 
суда и полиције) правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испи-
та); потврду високошколске установе да имају 

образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу и доказ издат од одговарајуће високошколске 
установе о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српком језику). Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наставник технолошке групе 
предмета подручја пољопривреда, 

производња и прерада хране
са 55% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место организатор 

практичне наставе - вежби и наставе у 
блоку, а најдуже до 31.08.2022.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова за пријем 
у радни однос, утврђених у члану 24. став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; Посебни 
услови за наставно особље утврђени су одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 
и 13/2018), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015-9, 10/2016-267, 2/2017-2, 13/2018-70, 
2/2020-39, 14/2020-179, 1/2021-200) за наведена 
радна места; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
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питања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: диплому о стеченом 
стручном образовању или уверење о дипломи-
рању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности 
(из суда и полиције) правоснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); потврду висо-
кошколске установе да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српком 
језику). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду.. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

Наставник технолошке групе 
предмета подручја пољопривреда, 

производња и прерада хране
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене 
распоређене на место организатор 

практичне наставе - вежби и наставе у 
блоку, а најдуже до 31.08.2022.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова за пријем 
у радни однос, утврђених у члану 24. став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и 113/2017), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-

зовање до 10. септембра 2005. године; Посебни 
услови за наставно особље утврђени су одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 
и 13/2018), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015-9, 10/2016-267, 2/2017-2, 13/2018-70, 
2/2020-39, 14/2020-179, 1/2021-200) за наведена 
радна места; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: диплому о стеченом 
стручном образовању или уверење о дипломи-
рању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности 
(из суда и полиције) правоснажном пресудом за 
кривично 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 родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); потврду висо-
кошколске установе да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српком 
језику). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду.. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Бео-
град, Љешка 82, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзи-
тета у Београду. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој школској 
спреми, потврда надлежног органа да кандидат 
није осуђиван са правним последицама за кривич-
на дела у смислу Закона о високом образовању 
и остало) достављају се искључиво поштом на 
горе наведену адресу или електронском поштом 
на адресу office@chem.bg.ac.rs у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2403-525, 2401-733
e-mail: gradjevinska@sbb.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс могу да се пријаве лица 
која испуњавају услове прописане чланом 122 
чланом 123 став 14, чланом 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 27/18, 10/19 и 6/20) и чланом 1 и 2 Измене 
и допуне Статута Грађевинске школе бр. 1307 од 
дана 03.12.2018. године. Кандидат треба: 1. да 
поседује одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о 
oсновама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама утрајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. 2. Да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о сновама система образо-
вања и васпитања; и да није осуђивано правнос-
нажном пресудом Привредног суда за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; 4. да про-
тив њега није покренут кривични поступак пред 
надлежним судовима доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем Решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дела примање или давање мита, и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8. да има дозволу за рад наставника / 
стручног сарадника (положен стручни испит - 
лиценцу), педагога или психолога и да је савла-
дало обуку и да има положен испит за директора 
установе; 9. кандидат који је предходно обављао 
дужност директора установе дужан је да достави 
резултате стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања, уколико је 
вршено спољашње вредновање, доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) подносе канди-
дати који поседују извештај. 

ОСТАЛО: уз пријаву (попуњен пријавни форму-
лар који се преузима са званичне интернет стра-
нице министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) на конкурс учесник треба да поднесе 
следећу документацију и доказе о испуњености 
услова конкурса: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених, не старији од 6 месеци; диплому о сте-
ченом високом образовању (оригинал или овере-
на фотокопија); документ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника (оверена фотокопија) као 
и оверен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); 
доказ о 8 година радног искуства у области образо-
вања и васпитања - након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал потврду); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, не старије од 
6 месеци; оригинал или оверену копију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак нити је утврђено дискри-
минаторно понашање, као и оригинал или овере-
ну копију уверења привредног суда да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тач. 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; доказ да 
зна српски језик (уколико је кандидат стекао одго-
варајуће високо образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања на 
српском језику, сматра се да је достављен доказ); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештаj просветног саветника) - 
подносе кандидати који поседују извештај. Уколи-
ко се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужан је 
да достави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. канди-
дат може приложити и доказ о кретању у служби 
са биографским подацима, као и доказе о струч-
ним и организационим способностима, односно 
о стеченом звању према прописима из области 
образовања (при чему су ови докази необавез-
ни). Документација без доказа о положеном испи-
ту за лиценцу сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, поло-
жи наведени испит у складу са чланом 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених кон-
курсом се подносе лично у секретаријату Грађе-
винске школе, 11000 Београд, Хајдук Станкова 2, 
или поштом, са повратницом, уз назнаку „Пријава 
на конкурс за избор директора”. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема прописане докумен-
тације врши избор директора установе и доноси 
решење о његовом именовању, о чему установа 
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон: 011/2403-525.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Бродоградња
на одређено време од 5 година

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

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Технологија материјала - погонски 
материјали и сагоревање

на одређено време од 5 година

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

3) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Енглески језик
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на кон-
курс (у три примерка), доставити у писаној форми 
(у једном примерку): биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о призна-
вању страних високошколских исправа о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, списак радова и сепарате објављених 
радова и својеручно потписану изјаву о извор-
ности која је у електронском облику доступна на 
линку: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc. Биографију и списак радова доставити и у 
електронском запису. Пријаве доставити на адре-
су: Машински факултет, Краљице Марије бр. 16, 
11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Регионална географија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Демографија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су Законом о 

високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. зако-
ни, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. закон), Статутом Географског 
факултета, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о изменама и допунама 
Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о измени и допуни 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, списак научних радова, радови, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о завр-
шеним претходним степенима студија и оверена 
копија дипломе о стеченом научном називу док-
тора наука из научне области за коју се бира) дос-
тављају се у писаној и електронској форми (ЦД, 
УСБ) на наведену адресу Факултета, канцеларија 
10, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ППУ “РСД БАЈКА”
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14

тел. 063/8412-318

Васпитач
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријаве слати на e-mail: office@
rsdbajka.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Наука о књижевности, 

предмет Основни појмови науке о 
књижевности

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област 
Српска књижевност, предмет  
Српска књижевност 20. века
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) и који показује 
смисао за наставни рад или магистар наука из 
научне области за коју се бира коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом Филолошког факултета Универзитета у 
Београду.

http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc
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ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одгова-
рајуће дисциплине стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске исправе 
о одговарајућој стручној спреми, списак радо-
ва и радове, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. За конкурс за избор у звање 
асистента, поред наведених докумената, канди-
дати подносе и Уверење о статусу студента док-
торских академских студија.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Дефектолог наставник - корепетитор
у посебним условима (индивидуални 

рад са телесно инвалидном децом 
вишеструко ометеном у развоју), на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смис-
лу чл. 139 став 1 тачка 3) 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); 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а о испуњености услова под 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Посебни услови: дефектолог 
- лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање на академским студијама другог степена 
(мастер) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, из научне области према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основој школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвалидид-
тетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
17/2018) одговарајућег усмерења за специјалну 
едукацију и рехабилитацију особа са моторичким 
поремећајима и вишеструком ометеношћу (сома-
топед). Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс поднесу: попуњени и потписан формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја); пословну биографију - потписану; 
потврду о претходном радном искуству - ориги-
нал; диплому о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом образовању, ако диплома није 
уручена (оригинал или оверена копије која није 
старија од шест месеци од дана објаве конкурса); 
уверење о неосуђиваности (потврда из МУП-а, 
оригинал или оверена копија која није старија од 
шест месеци од дана објаве конкурса); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија која 
није старија од шест месеци од дана објаве кон-
курса); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија која није старија од шест 
месеци од дана објаве конкурса).

Дефектолог - наставник 
разредне наставе са одељенским 

старешинством
у посебним условима, на одређено 
време ради замене запосленог на 

одсуству дужем од 60 дана

УСЛОВИ: општи услови: 1) да кандидат има 
одговарајуће образовање; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смис-
лу чл. 139 став 1 тачка 3) 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); 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о 
испуњености услова под 2) пре закључења уго-
вора о раду. Посебни услови: дефектолог - лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање 
на академским студијама другог степена (мастер) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, из научне области према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основој школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидидтетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 
6/2020) одговарајућег усмерења за специјалну 
едукацију и рехабилитацију особа са моторичким 
поремећајима и вишеструком ометеношћу (сома-
топед). Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс поднесу: попуњени и потписан формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања (доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја); пословну биографију - потписану; 
потврду о претходном радном искуству - ориги-
нал; диплому о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом образовању, ако диплома није 
уручена (оригинал или оверена копије која није 
старија од шест месеци од дана објаве конкурса); 
уверење о неосуђиваности (потврда из МУП-а, 
оригинал или оверена копија која није старија од 
шест месеци од дана објаве конкурса); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија која 
није старија од шест месеци од дана објаве кон-
курса); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија која није старија од шест 
месеци од дана објаве конкурса). 

ОСТАЛО: пријаве се достављају секретаријату 
ОШ „Миодраг Матић” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или поштом, на 
адресу Браће Јерковић бр. 5, у затвореној ковери, 
са назнаком „За конкурсну комисију ____ (навести 
радно место за које се конкурише) “. Неблаговре-
мене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27 а

Секретар школе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 132, 139 и 140 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чланом 
140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 

да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који могу наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је да 
кандидати доставе школи следећу документацију: 
радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
прописаном чланом 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; оригинал уве-
рење да кандидат није осуђиван за дела прописа-
на чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци); оригинал уверење да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу 
са Законом о забрани дискриминације („Сл. глас-
ник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу). 
Уколико кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику, доставља доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Кандидате који испуњавају 
услове конкурса конкурсна комисија упућује на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
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технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је да 
кандидати доставе школи следећу документацију: 
радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
прописаном чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); ори-
гинал уверење да кандидат није осуђиван за дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); оригинал уверење да за 
кандидата није утврђено дискриминаторно пона-
шање у складу са Законом о забрани дискримина-
ције („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на про-
писаном обрасцу). Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, доставља доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидате 
који испуњавају услове конкурса конкурсна коми-
сија упућује на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка 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 потребном документацијом, односно доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Милан Ђ. Милићевић”, 11010 Београд, Боривоја 
Стевановића 27а, у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс за секретара школе / настав-
ника разредне наставе”, поштом или лично у 
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у обзир. Све додат-
не информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним данима, на број теле-
фона: 011/2889-497.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Сарадник ван радног односа, 
демонстратор за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски језик
на одређено време, за летњи семестар 

школске 2021/22. године

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“АДРИЈАНА”

11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел.011/3807-958

1. Стручни сарадник
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање: одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студији-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне акадамсеке студије или специјалистичке 
студије) или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке акадамске 
студије или мастер струковне студије), одн. на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године- вас-
питач, у складу са Законом; да имају психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечаности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно- образовни рад. Кандидати, попуњвају 
пријавни формулар који ће добити у просторија-
ма ПУ „Адријана“, уз који треба да доставе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног МУП-а да 
се лице не налази на кривичној евиденцији за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); зна српски језик крат-
ку биографију, доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности з рад са децом - лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са децом издато од надлежне 
здраствене установе.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: кандидати треба да испуне посебне 
услове из члана 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”. бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закон, 10/2019, 
27/2018. др. закон и 6/2020) као и члана 39 Зако-
на о предшколском васпитању и обрауовању 
(“Сл. гл. РС”, бр. 18/2010, 101, 2017, 113/2017 - 
др. закон, 95/2018- др. закон и 10/2018), и то: 
са децом узраста од шест месеци до две године 
- лице које има средње образовање- медицин-
ска сестра - васпитач, а са децом од узраста од 
две до три године - лице које има срење образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије), 
на којима је оспособљен за рад са децом јасленог 
узраста- васпитач; да имају психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечаности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно- обра-
зовни рад. Кандидати који се јаве на конкурас, 
попуњвају пријавни формулар који ће добити 
у просторијама ПУ „Адријана“, уз који треба да 
доставе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истра-
га (не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
МУП-а да се лице не налази на кривичној евиден-
цији за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); зна српски језик 
кратку биографију, доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности з рад са децом - лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са децом издато од надлежне 
здраствене установе. 

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: кандидати треба да испуне посебне 
услове из члана 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”. бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закон, 10/2019, 
27/2018. др. закон и 6/2020) као и члана 39 Зако-
на о предшколском васпитању и обрауовању („Сл. 
гл. РС“, бр. 18/2010, 101, 2017, 113/2017 - др. 
закон, 95/2018- др. закон и 10/2018), и то: лице 
које има средње образовање - медицинска сес-
тра педијатријског или општег смера, а са децом 
од узраста од две до три године - лице које има 
срење образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), на којима је оспособљен за рад са децом 
јасленог узраста- васпитач; да имају психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечаности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно- образовни рад. Кандидати који се јаве 
на конкурас, попуњвају пријавни формулар који 
ће добити у просторијама ПУ „Адријана“, уз који 
треба да доставе следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног МУП-а да се лице не налази на кри-
вичној евиденцији за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци); зна 
српски језик кратку биографију, доказ о психич-
кој, физичкој и здраственој способности з рад са 
децом - лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здраственој способности за рад са децом издато 
од надлежне здраствене установе.

Спремачица - хигијеничарка
УСЛОВИ: кандидати треба да испуне посебне 
услове из члана 139 Закона о основама образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”. бр. 88/2017, 
27/2018, да имају психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
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малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечаности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно- обра-
зовни рад. Кандидати који се јаве на конкурас, 
попуњвају пријавни формулар који ће добити 
у просторијама ПУ „Адријана”, уз који треба да 
доставе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истра-
га (не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
МУП-а да се лице не налази на кривичној евиден-
цији за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); зна српски језик 
кратку биографију, доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности з рад са децом - лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са децом издато од надлежне 
здраствене установе.

ОСТАЛО: кКонкурс је отворен до попуњавања рад-
ног места. Пријаве са пратећом документацијом, 
доставити лично или слати на адресу Предшколска 
установ „Адријана”, 11050 Београд, Војводе Богда-
на 11, са назнаком „Пријава на конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Тифлологија
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да 
испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник Републике 
Србије” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и 
услове предвиђене Статутом Факултета за избор 
у звање наставника.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Офталмологија
на одређено време од три године,  

са 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
медицинског факултета, који је завршио пре-
дходне нивое студија са укупном просечном оце-
ном најмање осам (8), као и да испуњава оста-
ле услове предвиђене чл. 84. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон).

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографију, библиографију, 
оверене копије диплома, извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство и потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима 
подносе се Факултету, на наведену адресу, у року 
од 15 дана.

ООШ “ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
радника у установи основног образовања може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућег образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног 
или економског (финансијског) смера, познавање 
рада на рачунару; пожељно познавање енглеског 
језика; предходно радно искуство на администра-
тивно-благајничким пословима.

ОСТАЛО: да кандидат поседује психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима - овај доказ се прибавља приликом 
закључивања уговора о раду и не мора се при-
ложити уз пријаву на конкурс; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњени пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, са одштампа-
ним пријавним формуларом; доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна 
комисија након обављеног разговор са кандида-
тима који испољавају прописане услове и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве треба послати на наведену адресу Школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БОШКО БУХА”

Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7292-331, локал 108

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије по 
прописима који су утврђивали високо образовање 
у периоду од 10.09.2005. године до 07.10.2017. 
године. Дозвола за рад (лиценца / обавеза пола-
гања испита за лиценцу).

Медицинска сестра - васпитач
13 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа - васпитачки смер медицинска сес-
тра васпитач дозвола за рад (лиценца / обавеза 
полагања испита за лиценцу).

Обрачунски радник - референт 
за рачуноводствено финансијске 

послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема; средња еко-
номска школа; 1 година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару.

Кувар
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање, угоститељска 
струка, кулинарски техничар са или без радног 
искуства у струци.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме основна школа, 
са или без радног искуства; могућа провера пси-
хофизичкх и радних способности.

Електричар
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: средња школа електро струке са или без 
радног искуства.

Водоинсталатер
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; КВ радник 
водоинсталатерске струке; 1 година радног иску-
ства у струци.

Ложач
пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање; III или II степен 
стручне спреме; положен испит за ложача цен-
тралног грејања; 1 година радног искуства у стру-
ци.

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање; I степен стручне 
спреме са или без радног искуства.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: има одговарајуће 
образовање, има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
Дело примање мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да знајезик на 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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коме се остварује васпитно образовни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења 
о стеченој стручној спреми не старије од једне 
године; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена копија; уверење о држављанству 
оригинал или оверена копија не старија од шест 
месеци - уверење МУП-а да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање не старије од 6 месеци. Ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријаваје 
8 дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу поштом или лично од 09-14 часо-
ва у дирекцију Установе, Прерадовићева бр. 2а. 
Све остале информације могу се добити на број 
телефона 011/7292-331, лок. 108.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд 
Народних хероја 12
тел. 011/3192-539

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, да лице није правоснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, кандидат треба да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужан да попуни 
пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технилошког развоја, који у штампаној фор-
ми доставља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар доставити оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству-оригинал или оверена фото-
копија, извод из матичне књиге рођених-ори-
гинал или оверена фотокопија, уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за наведена кривична дела (оригинал 
или оверена фотокопија уверења на старијег од 

6 месеци), оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или испиту за лиценцу 
(важи за кандидате који нису приправници), 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Знање српског језика и језика на коме 
се изводи васпитно-образовни рад доказује се 
положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за 
кандидате који су стекли образовање на језику 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(српски језик). Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број фиксног или мобилног теле-
фона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве 
са документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”. Кандидати који на буду 
изабрани документацију могу преузети сваког 
радног дана од 09.00 до 15.00 часова у Секре-
таријату школе након правоснажности Решења о 
избору кандидата по конкурсу.

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд 
Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат треба да 
испуњава све услове за пријем у радни однос из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. У поступку одлучивања 
о избору кандидата врши се претходна прове-
ра психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. На психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Након пријема резултата 
претходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати обавезно подносе доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе одговарајућег степена и врсте 
образовања, а лица са звањем мастер обавез-
но достављају и диплому основних академских 
студија), доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, за лица која нису стекла 
образовање на српском језику доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, биографију. 

Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима-лекарско уверење подно-
си се пре закључења уговора о раду. Решење о 
избору кандидата доноси директор школе у року 
од 8 дана од достављања образложене листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом 
на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
радни однос”. Достављени подаци обрађиваће 
се, у складу са Законом о заштити података о 
личности, у сврху обраде података у конкурсном 
поступку.

БОР

СРЕДЊА ШКОЛА
19320 Кладово, Младости 1

тел./факс: 019/801-274
тел. 019/803-443

e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Спремачица
на одређено време 

ради замене одсутне запослене  
преко 60 дана,  

до њеног повратка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и 
то да: 1) имају завршену основну школу; 2) имају 
психичку, физичку и здравствену спсособност за 
рад; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије. Кандидати попуњавају формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
и уз одштампани и попуњени пријавни формулар 
достављају Школи (конкурсној комисији) сле-
дећу документацију: сведочанство о завршеној 
основној школи, доказ о неосуђиваности - кан-
дидати прибављају сами из полицијске управе 
према месту рођења, држављанство Републи-
ке Србије, 4) извод из матичне књиге рођених, 
одштампане податке важеће личне карте, доказ 
о здравственој способности за рад, кандидати 
прибављају и достављају школи, након избо-
ра, а пре закључења уговора о раду. Пријаву са 
документацијом кандидати треба да доставе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горе наведену адресу. Уколико кандидат подноси 
копије наведених докумената, исте морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
комисија именована од стране директора шко-
ле по поступку који је регулисан чланом 154 
ЗОСОВ (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21). Директор школе доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана пријема образложене листе кандидата који 
испуњавају услове, од стране конкурсне коми-
сије. По извршеном избору, кандидати који су 
незадовољни решењем директора школе, могу у 
законском року да искористе своје право на пра-
вну заштиту. Ближа обавештења могу се добити 
и преко телефона: секретаријат школе - 019/803-
335 и директор - 019/803-443.
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ОШ “МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Чистачица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање - завршена основна школа (I степен стру-
чне спреме односно први ниво (Ниво 1) НОКС-А 
који се стиче завршавањем основног образовања 
и васпитања); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни 
формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, документ о поседовању одговарајућег 
образовања (завршена основна школа), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене еви-
денције МУП-а да лице нема осуда), као и доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сва документација којом се доказује испуњеност 
услова мора бити достављена школи као ориги-
нал или оверена копија. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи лично 
или на напред наведену адресу. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона 
030/588-000 или 581-057 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“12. СЕПТЕМБАР”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб.
тел. 019/549-920

Секретар установе
у посебним условима

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове за 
заснивање радног односа који су прописани Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС” 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуку УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као 
и услове прописане чл. 132, чл. 139 и чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Услов је 
одговарајуће образовање и то: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); 2) на основним 
студијама у трајању најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. У складу са чла-

ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања кандидат мора имати психичку, 
физичку и здравствену споспбност и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни 
формулар достављају: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); 2) ориги-
нал, оверен препис или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискримаинатор-
но понашање (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса); 4) доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); 5) радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) -пожељно. Уз пријавни формулар и 
доказе о испуњености услова, кандидат доставља 
адресу пребивалишта и актуелни број телефона 
како би могао да се контактира. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља кандидат који буде изабан на 
конкурсу, а пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код стручног сарадника у школи 
и преко телефона 019/549-920. Пријаве на оглас 
и потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом слати на адресу школе: ОШ “12. сеп-
тембар”, Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб или 
донети лично стручном сараднику у школи.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
Технологија биљних сировина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор тех-
ничких наука, доктор хемијских наука, доктор 
биотехничких наука, доктор наука-технолошко 
инжењерство, доктор наука-хемијске науке, док-
тор наука-биохемијске науке. Остали услови за 

избор у звање наставника утврђени су чланом 74 
ст. 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС. број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чач-
ку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и 
одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о 
неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доста-
ве наведени доказ или не испуњавају овај услов, 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: 
биографију, списак радова, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs- 
прописи-универзитетски прописи-документи и 
акта у области образовања и наставе), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа, која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на 
компакт диску ЦД-у), на начин утврђен овим упут-
ством. Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Агрономски факултет у Чачку, 32000 Чачак, 
Цара Душана 34. Рок за пријаве на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Образовна технологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка - методика наставе, наставно подручје педа-
гошких, техничко-информатичких и рачунарских 
дисциплина. Поред наведених услова кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст 
број III-01-270 од 30.03.2021. године, измене и 
допуне бр. III-01-515/4 од 24 06. 2021. године и 
измене и допуне бр. III-01-866/28 од 28.10.2021. 
године) и Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. године, допуна 
бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. године, измене 
и допуне бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. годи-
не, измене и допуне бр. III-01-37/16 од 28. 01. 
2021. године, измене и допуне бр. III-01-866/27 
од 28. 10. 2021. године и измене и допуне бр. 
III-01-42/29 од 27.01.2022. године). Пријава на 
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије диплома о 
претходно завршеним степенима студија, списак 
научних и стручних радова као и саме радове, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
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(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 - аутентич-
но тумачење и 67/21) и члана 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у 
звања - Документи за заснивање радног односа 
и стицање звања наставника), утврђена је оба-
веза кандидата, учесника конкурса, да релевант-
на документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти на горе наведену адресу. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универзитета 
у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије 
поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају.

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Информационе 

технологије и системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, доктор наука 
- информационе технологије или докторат наука 
из уже научне области за коју се наставник бира. 
Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Крагује-
вцу, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број 
III-01-270 од 30.03.2021. године, измене и допуне 
бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. године и измене и 
допуне бр. III-01-866/28 од 28. 10. 2021. године) 
и Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/44 од 16.07.2020. године, допуна бр. III-01-
871/19 од 29.10.2020. године, измене и допуне 
бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. године, измене 
и допуне бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године, 
измене и допуне бр. III-01-866/27 од 28. 10. 2021. 
године и измене и допуне бр. III-01-42/29 од 
27.01.2022. године). Пријава на конкурс садржи 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и друго. 
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним сте-
пенима студија, списак научних и стручних радо-
ва као и саме радове, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закон, 11/21 - аутентично тумачење и 67/21) и 
члана 135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (дос-
тупно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Доку-
менти за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), утврђена је обавеза канди-
дата, учесника конкурса, да релевантна докумен-
та која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемена-
та, доставља у електронском облику, на начин 
утврђен наведеним Упутством. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити 
на горе наведену адресу. Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универзитета 
у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије 
поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не 
враћају. 

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 
Менаџмент трендови и бизнис

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор тех-
ничких наука или докторат наука из уже научне 
области за коју се наставник бира. Поред наве-
дених услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст број III-
01-270 од 30.03.2021. године, измене и допуне 
бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. године и измене 
и допуне бр. III-01-866/28 од 28.10.2021. годи-
не) и Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. године, допуна 
бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. године, измене и 
допуне бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. године, 
измене и допуне бр. III-01-37/16 од 28. 01.2021. 
године, измене и допуне бр. III-01-866/27 од 28. 
10. 2021. године и измене и допуне бр. III-01-
42/29 од 27.01.2022. године). Пријава на кон-
курс садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије диплома о 
претходно завршеним степенима студија, спи-
сак научних и стручних радова као и саме радо-
ве, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 - 
аутентично тумачење и 67/21) и члана 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за засни-
вање радног односа и стицање звања настав-
ника), утврђена је обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да релевантна документа која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних и изборних елемената, доставља у 
електронском облику, на начин утврђен наведе-
ним Упутством. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на горе наве-
дену адресу. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Теоријска и општа електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор тех-
ничких наука или докторат наука из уже научне 
области за коју се наставник бира. Поред наведе-
них услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-270 од 
30.03.2021. године, измене и допуне бр. III-01-
515/4 од 24.06.2021. године и измене и допуне 
бр. III-01-866/28 од 28.10.2021. године) и Правил-
ником о критеријумима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 
од 16.07.2020. године, допуна бр. III-01-871/19 од 
29.10.2020. године, измене и допуне бр. III-01-
1161/22 од 28. 12. 2020. године, измене и допуне 
бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године, измене и 
допуне бр. III-01-866/27 од 28.10.2021. године и 
измене и допуне бр. III-01-42/29 од 27.01.2022. 

године). Пријава на конкурс садржи име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним сте-
пенима студија, списак научних и стручних радо-
ва као и саме радове, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закон, 11/21 - аутентично тумачење и 67/21) и 
члана 135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (дос-
тупно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Доку-
менти за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), утврђена је обавеза кандида-
та, учесника конкурса, да релевантна документа 
која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемена-
та, доставља у електронском облику, на начин 
утврђен наведеним Упутством. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити на 
горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” и на интернет страници Универзитета у Кра-
гујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ОМШ „ДУШАН СКОВРАН” 
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1

тел. 035/8471-344

Наставник кларинета и саксофона
на одређено време до истека мандата 

изабраног лица

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
Закони, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или одговарајуће високо образовање стечено: 
на основним академским студијама од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005 годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик - образов-
но-васпитни рад се остварује на српском језику 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стеклии на српском језику) 
- доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе. 

ОСТАЛО: докази о испуњености услова који се 
достављају уз пријавни формулар: оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образо-
вању; потврда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
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је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, издат по објављивању конкурса; уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Услов 
под бројем 2 (да кандидат поседује психичку спо-
собност за рад), проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност кандидата 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дуж-
ни да попуне пријавни формулар (навести радно 
место на које се конкурише) који се може наћи на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу школе, са наз-
наком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, неће се разматрати. 
Ближе информације на тел. 035/8471-344.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

1) Чистачица

2) Чистачица
са 51% радног времена

Услови за радна места 1 и 2: I степен образо-
вања завршена основна школа.

3) Домар / мајстор одржавања
Услови за радно место 3: IV или III степен 
образовања.

4) Наставник математике
са 78% радног времена

5) Наставник технике и технологије

6) Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене именоване за директора 

школе у првом мандату у другој школи

Услови за радна места 4, 5 и 6: Стечено одго-
варајуће високо образовање, прописано чланом 
140 ст. 1) и 2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС- Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 

Услови за сва радна места: Кандидати треба 
да испуњавају опште услове прописане Зако-
ном о раду, посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
да имају одговарајуће образовање, да имају пси-
хичку, физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима; 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар преузет са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити: рад-
ну биографију са основним подацима и подаци-
ма о адреси пребивалишта и контакт телефону; 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима и да није утврђено дискримина-
торно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа муп-а (оригинал или оверена фотокопија) 
- не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика, као језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” 
Ћуприја, Карађорђева 46, са назнаком „За кон-
курс”. Контакт особа је Оливера Тимић - секретар 
школе, телефон 035/8470-555.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 108/2015). Дуж-
ност директора може да обавља лице: 1. које има 
одговарајуће високо образовања за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено: 
(1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисцилпинарне, ултрадисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће науче-
не, односно стручне области педагошких наука; 
(2) на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. које 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за примање или давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 4. 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. које има држављан-
ство Републике Србије; 6. које зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад; 
7. које има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника - педагога и психолога; 8. које има 
обуку 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 ступања на дужност; директору 
који не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора; 9. које има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 10. које није правноснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
11. кандидат за директора установе образовања 
и васпитања не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је 
против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притовора 
пре доношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
детета, запуштање или злоствљање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом. Изузетно уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију 
дипломе о одговарајућем образовању; уверење 
надлежне Полицијске управе да није правоснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела пропи-
сана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење тре-
ба да буде издато након расписивања конкурса); 
уверење надлежне полицијске управе да за кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понашање 
у поступку и на начин прописан законом; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће високо образовање није стекао на српском 
језику); оверену копију дозволе за рад наставника 
и стручног сарадника - педагога и психолога; ори-
гинал или оверену копију доказа да има обуку и 
положен испит за директора установе (пријава уз 
коју није достављен овај доказ неће се сматрати 
непотпуном); потврду о радном искуству у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговоарајућег образовања; уверење 
надлежног привредног суда да није правноснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса); доказ о резултату струч-
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но-педагошког надзора и оцену спољашњег вред-
новања (овај доказ доставља кандидат који је 
претходно обављао дужност директоа установе); 
доказ (оригинал или оверена копија) о стеченом 
звању према прописима из области образовања 
(пријава уз коју није достављен овај доказ неће 
се сматрати непотпуном); биографију (са прегле-
дом стручног усавршавања, кретања у служби). 
Уверење 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 
доношења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног дете-
та, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и притив човечности и других 
добара заштићених међународним правом (уве-
рење треба да буде издато након расписивања 
конкурса). Лекарско уверење надлежне здравс-
твене установе доставља кандидат који решењем 
Министра просвете, науке и технолошког развоја 
буде именовано за директора установе. Лекар-
ско уверење се достава пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се лично 
или путем поште у затвореној коверти на адресу: 
ОШ „Стеван Јаковљевић”, 35250 Параћин, Војво-
де Бојовића 13, са назнаком „Конкурс за избор 
директора“. Ближе информације се могу добити 
код секретара школе на телефон 035/561-753.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ “

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање са 
звањем васпитач; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
услов-на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - део Ново на сајту, http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку био-
графију; 3. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми или уверење о стеченом 

високом образовању; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6.уверење 
о неосуђиваности(не старије од 6 месеци-издаје 
МУП); 7.уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак; 8. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

КИКИНДА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

“БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 Кањижа, Широка 70

тел. 024/4874-055, 4874-085

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 
Закона: 1. према члану 122 став 5 Закона, дужност 
директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
овог закона за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат мора има-
ти следеће образовање: на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, или на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице које има заврше-
не горе наведене студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета). 2. Дозвола за рад 
(положен стручни испит) за наставника, педагога 
или психолога; 3. да је кандидат савладао обуку 
и да има положен испит за директора установе, 
кандидат који нема положен испит за директора 
школе може да буде изабран, али је дужан да исти 
положи у року до две године од дана ступања на 
дужност; 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 5. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6. да има држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 8. да има 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на кон-
курс, достави: оригинал или оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем образовању у складу 
са чл. 140 Закона; оригинал или оверену копију 
доказа о дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника; доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (потврда - ори-
гинал или оверена копија); оригинал или оверена 
копија доказа да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
оригинал или оверена копија уверења да лице 
није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона, издато након објављивања конкурса; 
оригинал или оверена копија потврде основног 
суда да против њега није покренут кривични 
поступак, не старије од 30 дана; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених 
- достављају лица која су променила презиме или 
име након издавања дипломе о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ о познавању језика је дипло-
ма о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факултету на одговарајућем језику, односно 
положен испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе); оверену копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
- достављају лица која су претходно обављала 
дужност директора; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби; предлог програма рада 
директора школе. За доказе који се прибављају 
од стране других органа, кандидат је дужан да у 
случају неиздавања доказа због кашњења орга-
на коме се обратио, уз пријаву на конкурс преда 
доказ о поднетом захтеву за издавање документа. 
Пријава ће се сматрати потпуном уз достављање 
доказа да је предат захтев надлежном органу. 
Кандидат је дужан да чим добије документ, дос-
тави школи. Школа ће након достављања, све 
доказе размотрити и узети у обзир. У складу са 
чл. 123 став 14 Закона кандидат може да достави 
и оригинал или оверену копију доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду (извештај 
просветног саветника). Копије доказа које се под-
носе при конкурисању за избор директора, овера-
вају се од стране надлежног органа, у супротном, 
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити у затвореној коверти на оре 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона на број 024/4874-550.

ОШ “1. ОКТОБАР”
23316 Башаид, Војвођанска 65

тел. 0230/468-033

Наставник предметне наставе - 
математика 

са 66,66% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 Закона о раду 
“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чл. 139 
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 
129/2021): 1) да имају одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
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4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - 
физика 

са 60% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 95/18 - аутентично 
тумачење), кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 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): 1) да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 
18/2021); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - 
хемија

са 40% норме

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 95/18 - аутентично 
тумачење), кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 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): 1) да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 
18/2021); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете), а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Докази о испуњавању 
услова: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписана биографија кандидата, ове-
рена копија дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал / оверена 
копија уверења о држављанству (не старија од 
6 месеци), оригинал / оверена копија (не ста-
рија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, доказ о познавању српског језика и јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад 
доставља се уколико кандидат није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику, извод из 
матичне књиге рођених нов образац (оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
По утврђеној испуњености услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 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) 
кандидати се упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
По достављеном извештају са кандидатима ће се 
обавити разговор. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу Оливера Нецин, шеф рачу-
новодства 0230/468-033. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
радно место ____ (навести радно место на које се 
конкурише)“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Николе Тесле 2

Наставник клавира
на мађарском наставном језику, за рад  

у Кањижи и Малим Пијацама

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање; дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; ака-
демски музичар пијаниста; мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-

варује образовно-васпитни рад - мађарски језик. 
Пожељно је да кандидат поседује возачку дозволу 
Б категорије, с обзиром да се настава одвија у 
различитим насељима општине. Докази о испуња-
вању услова: 1) пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) потписана биографија кандидата, 
3) оверена фотокопија дипломе, 4) оригинал / 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 5) 
оригинал / оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених, 6) уверење о неосуђиваности, 
7) доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад - оверена сведочанства 
о завршеном средњем образовању на мађарс-
ком језику или уверење о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, 8) фотокопија возачке доз-
воле. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве се подносе на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве на конкурс се неће 
узети у разматрање, као и фотокопије документа 
која нису оверена од стране јавног бележника. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу 
Ђенђи Каткич, секретар школе 062/782-155.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ”

Гораждевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020). 
Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена који комбинује целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела давања или 
примање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има положен испит 
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за директора. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: радну биогра-
фију, оквирни план рада, фотокопију личне кар-
те (очитану личну карту), оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценци за 
наставника, педагога или психолога, потврду о 
радном искуству, доказ да кандидат има најмање 
8 година радног стажа у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренута истра-
га нити је подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци) уверење о неосуђиваности (извод из 
казнене евиденције не старије од 6 месеци), ори-
гинал лекарско уверење не страије од 6 месеци, 
потврду - уверење о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора, дужно је да достави резултате стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Документа се достављају у оригина-
лу или овереној копији. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе”, препорученим поштом или 
лично секретару школе, од 8.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МИЛУН ЈАКШИЋ”

38334 Осојане, Рудник Бање
село Бање, нема улице бб

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије - по пропису који 
уређује високо образовање или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године) за наставника гимна-
зије и техничке школе, педагога или психолога; 2. 
поседовање дозволе (лиценце) за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3. да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен стручни испит за 
директора установе, дужан је да исти положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 
4. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 5. 
поседовање држављанства Републике Србије; 6. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. познавање српског 

језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 8. најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и нептпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Оригинали и оверене фото-
копије докумената не могу бити старије од шест 
месеци од дана подношења пријаве. Уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс, кандидат подно-
си: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију доку-
мената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); потврду о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања; одговарајуће лекарско 
уверење; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); 
уколико се на конкурс јави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Формулар за пријаву на конкурс са кратком био-
графијом и потребним документима послати на 
адресу: Основна школа “Милун Јакшић”, Рудник 
- Бање, с. Бање, нема улице бб, 38334 Осојане. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
e-mail: os.milun.jaksic@gmail.com.

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
- ВУЧИТРН СА СЕДИШТЕМ У 

КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. 
поседовање одговарајућег високог образовања 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије - по пропису који 
уређује високо образовање или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године) за наставника гимна-
зије и техничке школе, педагога или психолога; 2. 
поседовање дозволе (лиценце) за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3. да има обуку 
и положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен стручни испит за 
директора установе, дужан је да исти положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 
4. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 5. 
поседовање држављанства Републике Србије; 6. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. познавање српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 8. најмање осам година рада у 

установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и нептпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Оригинали и оверене фото-
копије докумената не могу бити старије од шест 
месеци од дана подношења пријаве. Уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс, кандидат подно-
си: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених -оригинал или оверена 
фотокопија; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију докуме-
ната о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); потврду о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања; одговарајуће лекарско 
уверење; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); 
уколико се на конкурс јави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Формулар за пријаву на конкурс са кратком био-
графијом и потребним документима послати на 
адресу: Гимназија и Техничка школа - Вучитрн са 
седиштем у Косовској Митровици, Лоле Рибара 
29. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на e-mail: gimnazija_vu@yahoo.com.

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА ПРИШТИНА-ГРАЧАНИЦА

Грачаница

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) за наставни-
ка средње стручне школе и подручја рада Сао-
браћај, за педагога и психолога; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; знање језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад; поседовање дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
(лиценца); обука и положен испит за директора 
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установе; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; извештај о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата - извештај просветног саветника; извештај о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцена спољашњег вредновања(само за кандида-
та који већ обавља дужност директора установе). 
Кандидат за директора мора да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
пријаву на формулар МПНТР за конкурс (преузети 
са сајта МПНТР); доказ о држављанству-оригинал 
примерка (извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци); 
оверени препис - фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће знање стекли на том 
језику); доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење, оригинал; оверени препис 
- фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторског 
понашања, не старије од 6.месеци,уверење МУП-а 
- оригинал; доказ да се против њега не води кри-
вични поступак-потврда суда, не старије од 6 
месеци- оригинал; потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, тј. најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцена спољашњег 
вредновања(само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата-извештај просветног саветника; оверен 
препис - фотокопију лиценце за директора уста-
нове(ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказ о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Конкурсну документа-
цију доставити лично код секретара школе или на 
адресу: Грађевинско-саобраћајна школа, Пришти-
на - Грачаница, 38205 Грачаница, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефона 
038/65-292. 

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ”

34322 Чумић
тел. 034/576-009

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве: прописане чланом 139 и 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник“ број 11/2012). Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају и следеће опште 
услове: да су држављани Републике Србије, да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање, и да 
испуњавају друге услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију (оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству и уверење да нису осуђивани) 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају на адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Редовни професор за научну област 
Биологија, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине

у Институту за биологију и екологију 
Факултета

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
биолошких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факулте-
та, Правилником о условима за избор наставни-
ка Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Сходно Упутству за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, 
све документе којима се доказују његови био-
графски подаци, као и обавезни и изборни еле-
менти за избор у звање наставника предвиђени 
за одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће релевантна 
документа скенирати, у ПДФ формату, похранити 
у засебне фолдере и снимити (нарезати) на ком-
пакт 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.

Асистент са докторатом за научну 
област Биологија, ужа научнa област 

Биохемијa
у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време, на три 

године

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, доктор наука - биолош-
ке науке који сходно Закону о високом образо-
вању показује смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Факултета и Правилником о сис-

тематизацији послова и радних задатака Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање ванредни 
професор, за научну област 

Економске науке, ужа научна област 
Општа економија и привредни 

развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке: доктор наука - економ-
ске науке, или научни назив доктора економских 
наука.

Наставник у звање ванредни 
професор, за научну област 

Економске науке, ужа научна област 
Рачуноводство, ревизија и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке: доктор наука - економ-
ске науке, или научни назив доктора економских 
наука.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов 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.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Економ-
ског факултета у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује струч-
на спрема; уверење полицијске управе органа да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; 
уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница; списак 
стручних и научних публикација; а за кандидате 
који су у радном односу на Економском факултету 
у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студе-
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ната. Правноваљану конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску-ЦД). Конкурс је отворен 
15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За 
конкурс”, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393, 034/6701-175

Наставник угоститељске 
групе предмета - практична 

настава, предмет услуживање и 
посластичарство

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то да: да има одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
из Просветног гласника број 5/2015-1, 16/2015-
230, 19/2015-25, 11/2016-546, 2/2017-5, 13/2018-
68, 2/2020-40, 14/2020-164, 1/2021-199; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доказ се прибавља 
пре закључења уговора о раду; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар; оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да канди-
дат има лиценцу -дозволу за рад (доставља кан-
дидат који поседује лиценцу); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дала наведена у условима из члана 139 
Закона (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: да има одго-

варајуће образовање прописано Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору “Службени глас-
ник РС” број 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места у Економско-угоститељској школи “Слобо-
дан Минић” у Аранђеловцу (средње образовање 
електро или машинске струке III, IV или V сте-
пен стручне спреме); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима - доказ се прибавља пре закључења уговора 
о раду.; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар; оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ да канди-
дат има лиценцу - дозволу за рад (доставља кан-
дидат који поседује лиценцу); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дала наведена у условима из члана 139 
Закона (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уко-
лико образовање није стечено на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Интерна 
медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, стечен статус студента 
докторских студија, сваки од претходних степена 
студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8), смисао за наставни рад; завршена одго-
варајућа здравствена специјализација. Општи пре-
дуслов: Кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, који доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наве-
деним прописима. Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. 
закон, 67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021-аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Закона о науци и истраживањима(“Сл. гласник 

РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс прило-
жити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверене фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; потврду надлеж-
ног органа да кандидат није правноснажно осуђи-
ван за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; потврду да је студент 
докторских студија(за асистента и за сараднике у 
настави); списак стручних и научних публикација 
и по један примерак тих публикација у складу са 
упутством које се налази на страници Факулте-
та http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 
научна област Гинекологија и 

акушерство
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Хирургија
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не), односно стечен назив доктора наука по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Медицинска 

биохемија
на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време на 5 година
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УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Онкологија

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке, ужа 
научна област Инфективне болести

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Микробиологија 
и имунологија

на одређено време на 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Офталмологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, доктор медицинских 
наука, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005 године), односно стечен 
назив доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; завршена одговарајућа здравствена специја-
лизација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Фармацеутска 

анализа
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор меди-
цинских наука, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске 
студије по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005 године), 
односно стечен назив доктора наука по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Општи предуслов: Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних 
органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018- др. закон, 
67/2019 и 6/2020 - др. Закон, 11/2021-аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс прило-
жити: Пријаву на конкурс; Биографију; Уверење 
о држављанству; Извод из матичне књиге рође-
них; Оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује ниво образовања; Потврду 
надлежног органа да кандидат није правнос-
нажно осуђиван за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 
Списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација, а за кандидате 
који су у радном односу на Факултету медицин-
ских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за 
квалитет о педагошком раду. Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање наставника 
на Универзитету у Крагујевцу које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (https: //www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_
nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредбама 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу достави и 
у електронској форми (на компакт диску - ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242

Наставник теоријске и практичне 
наставе у посебним условима, 
подручје рада текстилство и 

кожарство
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова пропи-
саних чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 

- одлука УС и 113/17) ) треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 139 чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/1) и посебне услове пред-
виђене чланом 7 алинеја 1, 2, 3, 5 и 8 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у раз-
воју („Сл. гл. РС“ 1/95 до 17/21). Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар, који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству (са холограмом или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом или оверена 
фотокопија); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; лекарско 
уверење, да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; доказ из казнене евиденције МУП-а 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат школовање завршио на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Након утврђене испуњености услова 
кандидата за пријем у радни однос, кандидати, 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу ШОСО „Иво 
Лола Рибар” 36000 Краљево, Улица Доситејева 
бр. 5/4, или лично. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон 036/315-242.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча

тел. 036/5446-264

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандитат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образоваља и васпитања („Сл. гл. РС“ 129/2021) 
и то: да има одговарајуће образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (Сл.гл. РС 6/2020) за наставни-
ка основне школе педагога или психолога, звање 
стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005, звање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, дипломирани педа-
гог, дипломирани психолог, мастер психолог или 
мастер педагог; да има дозволу за рад наставни-
ка и стручног сарадника у школи; да има обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
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најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
кривична дела примања или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву кандидат подноси: Попуњен 
формулар за пријаву на конкурс (налази се на 
сајту Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја); биографију са кретањем у служби, 
адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште(си-ви); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању- не старију од 
6 месеци; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (лиценци) - не старију од 
6 месеци; потврду о радном искуству из области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђива-
ности и непостојања дискриминаторског пона-
шања - уверење МУП-а, не старије од 6 месеци.; 
доказ да се против њега не води кривични посту-
пак - потврда суда не старију од 6 месеци; уве-
рење трговинског суда да се против њега не води 
поступак за привредне преступе не старије од  
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге држављана Републике 
Србије- не старије од 6 месеци; доказ да има пси-
хичку и физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење- не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију лицен-
це за директора уколико је поседује; оквирни 
план рада за време мандата; доказ о резултати-
ма стручно- педагошког надзора школе у оцени 
спољашњег вредновања уколико се на конкурс 
пријавило лице које је у предходном периоду 
обављали дужност директора; доказ о резулта-
тима стручно- педагошког надзора о раду канди-
дата - извештај просветног саветника; уверење 
факултета да је слушао наставу на српском јези-
ку. Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: Основна школа „Јован Цвијић”, 36208 Сирча, 
Моравска 82, са назнаком „Пријава на конкурс за 
директора“, а на полеђини коверта написати име, 
презиме, адресу и контакт телефон кандидата. 
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на 036/5446-264, 546-220 или на мејл адресу 
jcsirca1893@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања 

Војвођанска бб.
тел. 036/515-0024

Наставник у звању доцент за научну 
област Технолошко инжењерство,  

за ужу научну област  
Прехрамбена технологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: 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 - аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01-142 од 22.02.2021.г. и бр. II-01-133/4 од 

26.02.2021.г.), Статутом Факултета за хотелијер-
ство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен 
текст, бр 1540 од 14.08.2020.г.), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 
од 30.03.2021.г. бр. III-01-515/4 од 2406.2021.г. 
и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021.г.), Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
(које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу), 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета 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 - аутен-
тично тумачење). Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи предус-
лов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању и чла-
ном 135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, што доказују потврдом надлежног органа 
да нису осуђивани за кривична дела предвиђе-
на наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; оверене 
копије диплома, односно уверења о стеченом 
високом образовању; уверење/потврда/дипло-
ма којом се доказује просечна оцена претходних 
степена студија; списак објављених стручних и 
научних радова; доказе о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђе-
них чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити 
у оригиналу или овереној копији. Сву докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати за избор наставника су дужни 
да доставе и у електронској форми на компакт 
диску - ЦД, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних 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 отворен 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу - 
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи, 36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб., са 
назнаком “Пријава на конкурс”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

“ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 Краљево, Доситејева 5/4

тел. 036/315-242 

Наставник дефектолог  
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС и 113/17) треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инвали-
дитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 17/18 и 6/20). Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан 

пријавни формулар, који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; уверење о држављан-
ству (са холограмом или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, (са холограмом или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; лекарско уверење, да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; доказ из 
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат школовање завршио на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Након утврђене испуњености услова 
кандидата за пријем у радни однос, кандидати, 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу ШОСО „Иво 
Лола Рибар” 36000 Краљево, Ул. Доситејева бр. 
5/4, или лично. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 036/315-242.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона, и 
то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника у основној школи, односно педаго-
га или психолога, стечено на - студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања, утврђеног у складу са законом; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат уз пријаву (формулар пријаве на кон-
курс доступан је на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - штампати и 
читко попунити) треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању дозволе за рад - оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
- потврду (у оригиналу или оверену фотоко-
пију) о годинама рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, од најмање 8 годи-
на; уверење издато од надлежне Полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична дела 
из члана 139 став 1тачка 3 Закона - уверење 
издато након објављивања конкурса; уверење / 
потврду издату од стране Повереника за зашти-
ту равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање из члана 139 
став 1тачка 3 Закона - уверење издато након 
објављивања конкурса; уверење о држављан-
ству Републике Србије (у оригиналу или овере-
ну фотокопију) не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених(у оригиналу или ове-
рену фотокопију); доказ / уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе 
(у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава 
која не буде садржала доказ / уверење о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на срп-
ском језику). Кандидат доставља потврду одго-
варајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика - у оригиналу или 
оверену фотокопију; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује (овере-
на копија). У супротном је потребно достави-
ти потврду надлежне Школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверена копија). У супротном 
је потребно доставити потврду надлежне Школ-
ске управе да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно педагошки надзор школе; био-
графију, са контакт телефоном и адресом елек-
тронске поште, са кратким прегледом кретања 
у служби, стручном усавршавању и предлогом 
програма рада директора школе; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима- лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаву, са пратећом документацијом, доста-
вити лично или је слати на адресу ОШ „Дра-
ган Маринковић”, 36203 Адрани, Николе Тесле 
122, са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон 
036/841-223.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КЊЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (до њеног 
повратка са руководећег места)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016), и то: 1. да има одговарајуће 
образовање; 2.да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете и 
одштампан доставља школи, кандидат треба да 
приложи оригинал или оверену копију: дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених; уверење 
из казнене евиденције; кандидат који има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду / уве-
рење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педаго-
гије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу.Сматра се да наставник 
који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на; кратку биографију. Доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику.Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Крушевцу. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, лично или поштом.

ОШ “ПРВИ МАЈ” ВЛАЈКОВЦИ
37220 Брус

тел. 037/3830-233

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове у складу са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”бр 88/17 и 
10/19, 6/20) и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање прописано Законом и Правилником којим се 
прописује степен и врста образовања наставни-
ка и стручног сарадника у основној школи; 2. да 
има психичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености изнад наведених услова и то 
тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења 
уговора. Наставник, у складу са члном 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за дговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисиплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стучне области или 
области педагошких наука. 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачке (1) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију не старију од шест месе-
ци (поред горе наведене документације и извод 
из матичне књиге рођених), у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Пријаве и приложена доку-
ментација се не враћају кандидатима. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе и утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар са 
документацијом слати на адресу Основна школа 
„Први мај”, 37220 Брус, Влајковци б.б., са назна-
ком „За конкурс” или лично у матичној школи у 
Влајковцима сваког радног дана од 7.00 часова 
до 14.00 часова. За додатне информације кон-
такт телефон 037/3830-233, e-mail: majvlajkovci@
yahoo.com.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб.

тел./факс: 016/875-125

Секретар школе
УСЛОВ: у радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чланом 
132, 139 и 140 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 6/2020 и 129/2021), односно да поседује 
одговарајуће високо образовање из области прав-
них наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик (доставља се уколико кандидат није одго-
варајуће образовање стекао на српском језику).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: диплому о стеченој стручној 
спреми или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми (не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о 
држављанству или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); потвр-
ду о неосуђиваности издаје надлежна полицијска 
управа, оригинал или оверена фотокопија (не 
старија од 6 месеци); уверење суда да кандидат 
није под истрагом (оригинал или оверена копија 
на старија од 6 месеци). Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима школа ће тражити од 
изабраног кандидата пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика су у обавези 
да доставе кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају напред наведену 
документацију. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-

цима коју врши надлежна Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Након достављања резултата пси-
холошке процене за рад са децом и ученицима, 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати у затвореном омоту 
са назнаком „За конкурс – секретар школе” на гое 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на број телефона 016/875-125.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16212 Свође

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон, 6/2020 и 129/21) и чл. 2 став 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 
и 13/2018 и 11/2019), и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких 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 
предмета); 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 високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 6/2020 И 129/21); 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања - http: 
//www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају: уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверену копију (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених са холограмом; 

оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о нео-
суђиваности 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 програму одговарајуће високошколске устано-
ве (достављању само они кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да 
достави пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма разултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и 
сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
на адресу школе у затвореној коверти, лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - наставник разредне наставе“.Пожељно 
је да кандидати у пријави назначе контакт теле-
фон. Све потребне инофрмације могу се добити 
код секретара школе на телефон: 063/8860-974.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„MЛАДОСТ“

16215 Црна Трава 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: образовање прописано одредбама члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система васпи-
тања и образовања, за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом; 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице 
које има: одговарајуће образовање члана 140 
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став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у дечјем вртићу на 
пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених или уверење о држављанству); лекар-
ско уверење о психичкој и и здравсвеној способ-
ности за рад са децом, пре закључивања уговора 
о раду (не старије од 6 месеци), оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
уверење да кандидат није осиђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка3, Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, потврду 
о радном стажу у области васпитања и образо-
вања, биографију са кратким прегледом ктретања 
у служби. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава за конкурс за избор директора. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити na број 
тел. 016/811-277.

ПУ ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године - васпитач, у складу са 
законом, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или одговарајуће више 
образовање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар кандидати за 
радно место васпитач на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства, одсуства са 
рада ради неге детета, или одсуства са рада ради 
посебне неге детета, са пуним радним временом 
достављају, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
не старије од шест месеци; оверену фотокопију 

уверења или дипломе о стеченом образовању, 
уверење односно извод из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности. Доказ о здравственој 
способности подноси се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве треба послати поштом или предати 
лично на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара и 
преко телефона 016/843-767.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

18207 Малча, село Малча бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова 
наставника разредне наставе може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговорајуће образо-
вање - према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 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 
родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминат-
норно понашање; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност пропи-
саних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од шест месеци) оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); доказ о знању српског јези-
ка подносе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и при-
ложена документација се не враћају. Неблаго-
времене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Јован Јовановић Змај” Малча (за 
конкурсну комисију), 18207 Малча. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу је секретар 
школе, број телефона: 018/466-1234.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЦАР КОНСТАНТИН”

18000 Ниш, Великотрнавска 4

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 чла-
ном 142 став 1 и 4 Закона и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021); да је 
стекао одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима којима су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Учес-
ник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, 
педагошких, и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (који је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
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 кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) 
- 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Професор, односно дипломирани профе-
сор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства или технич-
ког образовања); професор, односно дипломира-
ни професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; двопредметне студије, где 
је један предмет обавезно информатика; дипло-
мирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и одсе-
ци, са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); дипломирани инжењер (са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике и 
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рачунарске технике; дипломирани економиста (са 
завршеним основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер профе-
сор у области информатике, математике, физике, 
електротехнике, машинства; мастер професор 
(двопредметне студије) где је један предмет оба-
везно информатика; мастер математичар, мастер 
физичар, мастер информатичар (свих смерова и 
одсека); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих нау-
ка, електротехнике или рачунарске технике; мас-
тер економиста у области информатике; мастер 
дизајнер медија у образовању; мастер библиоте-
кар-информатичар; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из области информатике, информационих 
технологија, математике, физике, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају да имају у оквиру завршених основних ака-
демских студија положено најмање пет испита из 
информатичких предмета, од тога најмање један 
из области Програмирање и два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Информа-
тика и рачунарство може да изводи и лице које 
је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима које су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, савладало програм рачунарства и информати-
ке у трајању од најмање четири семестра. Уколи-
ко школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове из 
ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада за предмет Информатика и 
рачунарство може да изводи и: мастер учитељ, 
који је током студија остварио 90 ЕСПБ бодова из 
области информатике и рачунарства; лице које је 
стекло стручни назив струковни специјалиста, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 7. октобра 2017. године, ако у оквиру заврше-
них студија има положено најмање пет инфор-
матичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање два предмета 
из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство). Испуњеност услова 
из ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана 
и програма студија, односно студијског програма. 

ОСТАЛО: по расписаном конкурсу кандидат тре-
ба да поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (само учесник конкурса који је променио 
презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије, 
(оригинал не старији од 6 месеци, оверена фото-
копија оригинала који није старији од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне полицијске управе да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старији од 30 
дана); оригинал потврде или оверена фотокопија 
потврде Повереника за заштиту родне равноправ-
ности да није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана од дана објављивања конкурса). (Захтев 
за издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми, са личним подацима и потписом 

подносиоца (скенирани захтев са потписом) на 
мејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне равноп-
равности Булевар краља Александра бр. 84, Бео-
град, са назнаком да је потврда потребна ради 
учешћа на конкурсу за заснивање радног односа и 
са навођењем личне адресе учесника конкурса на 
коју Повереник за заштиту родне равноправности 
доставља потврду); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, а за лица 
којима још није издата диплома оверену фотоко-
пију уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник кон-
курса који има завршене студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оверену фотоко-
пију доказа надлежне високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стекао на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања); оверену фотоко-
пију доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу, (само 
учесник конкурса који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); ове-
рену фотокопију потврде одговарајуће високош-
колске установе о положеном испиту из српског 
језика (само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, врши избор кандидата 
које упућује на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са лис-
те и сачињава образложену листу кандидата који 
испуњавају услова и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима, ради доношења решења. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у часопису Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Пријаве послати на адресу: 
Основна школа „Цар Константин” Ниш, Великотр-
новска 4, или у секретаријату од 8.00-15.00 часо-
ва. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретра школе на телефон: 018/538-355. 
Неблаговремене, непотупне и неисправне пријаве 
се неће узети у разматрање.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем 

циклусу основног образовања одраслих, 
у матичној школи у Миљковцу, на 

одређено време до 31.08.2022. године

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем циклусу 

основног образовања одраслих, у 
издвојеном одељењу КПЗ-а у Нишу, на 
одређено време до 31.08.2022. године, 

за 36,4% радног времена

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем циклусу 

основног образовања одраслих, у 
издвојеном одељењу у Дољевцу, на 

одређено време до 31.08.2022. године, 
за 31,8% радног времена

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем циклусу 

основног образовања одраслих, у 
издвојеном одељењу у Житорађи, на 

одређено време до 31.08.2022. године, 
за 31,8% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Послове андрагошког асис-
тента може обављати лице које има стечено 
средње образовање и савладан програм обуке 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
основног образовања одраслих по моделу функ-
ционалног основног образовања одраслих”, пре-
ма Правилнику о условима у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асисте-
ната за остваривање наставног плана и програ-
ма основног образовања одраслих (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). За 
рад у издвојеном одељењу у КПЗ-у, лице које 
се ангажује на пословима андрагошког асистен-
та потребно је да има завршен и Модул - обука 
наставничког тима за имплементацију програ-
ма ФООО у КПЗ. Лице које нема савладан про-
грам обуке, дужно је да достави доказ о савла-
даном одговарајућем програму обуке у року од 
шест месеци од дана пријема у радни однос. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о 
стеченој стручној спреми-средње образовање; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; доказ о неосуђиваности (доказ 
се прибавља у МУП-у); потврда Повереника за 
заштиту равноправности о непостојању дискри-
минаторног понашања не старија од 6 месеци; 
доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи-српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат доставља пре закључивања уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије, не ста-
рије од шест месеци. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу: ОШ “Лела Поповић” Миљковац, 
18202 Горња Топоница. Ближе информације на 
телефон: 018/621-724.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Наставник за предмет биологија са 
10% радног времена, за предмет 
изборни програм - образовање за 

одрживи развој са 10% радног 
времена, за предмет изборни 

програм - методологија научног 
истраживања са 30% радног 

времена
(са 50% радног времена) на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана до повратка запосленог 

са функције

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у гимназији може да изводи лице 
које је стекло високо образовање за предмет - 
биологија - члан 2 став 1 тачка 12 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника, и помоћних наставника у гимна-
зији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 
14/20 и 1/21): професор биологије; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани 
биолог; дипл. биолог, смер заштита животне сре-
дине; дипломирани професор биологије; дипло-
мирани биолог - мастер; дипл. биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер про-
фесор биологије; дипломирани професор био-
логије - мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада у гимна-
зији може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за изборни програм-образовање за 
одрживи развој - члан 3а став 1 тачка 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника, и помоћних наставника 
у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 3/20, 14/20 и 1/21) и то: лице које испуња-
ва услове за извођење наставе из предмета био-
логија, географија, хемија и физика у складу са 
овим Правилником; лице које испуњава услове 
за извођење наставе из стручних предмета у 
стр.школама у подручју рада Економија, право 
и администрација (област Економија) у складу 
са чланом 3 тачка 1 и 2 правилника који про-
писује степен и врсту образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у гимназији може 
да изводи лице које је стекло високо образовање 
за изборни програм-методологија научног истра-
живања - члан 3а став 1 тачка 12 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника, и помоћних наставника у гимна-
зији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 
14/20 и 1/21) и то: лице које испуњава услове 
за извођење наставе из предмета филозофија, 
социологија, психологија, биологија, геогра-
фија, хемија, историја, математика и физика у 
складу са овим Правилником. Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом за 
заснивање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), као и из члана 142 став 1 истог 
закона: обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова) доказ - уверење 
надлежне установе). Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник 

је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице кој 
је стекло одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односне групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошког наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: : http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству, 
оверен препис/фотокопију (доказ не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију (доказ не старије од 
6 месеци); да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - (доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику); уверење о неосуђиваности 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија уверења полицијске управе Минис-
тарства, доказ не старије од 6 месеци); има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима) - доказ не старије од 6 
месеци, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу Алексиначка 
гимназија, 18220 Алексинац, Тихомира Ђорђе-
вића бб., са назнаком ”Конкурс за пријем у радни 
однос на одређено време за радно место настав-
ник са 50% радног времена на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
до повратка запосленог са функције - за предмет 
биологија са 10% радног времена, за предмет 
изборни програм-образовање за одрживи раз-
вој са 10% радног времена, за предмет изборни 
програм-методологија научног истраживања са 
30% радног времена”. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се разматрати. Контакт 
телефони: 018/804-224; 018/804-832.

ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту 
образовања наставника у основној музичкој шко-
ли у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 8/20). Остали 
услови: општи услови за рад из Закона о раду: 
услови из члана 139 и чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Сви кан-
дидати, уз ручно потписану пријаву на конкурс са 
биографијом, достављају: оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању и додатка 
дипломи (за завршене мастер студије), односно 
уверење о дипломирању уколико диплома још 
није издата и уверење високошколске установе о 
положеним испитима (чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); извод из мати-
чне књиге рођених-прибављен после 27.03.2009. 
године (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); да лице зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ о томе се доставља само уколико обра-
зовање није стечено на српском језику); уверење 
полицијске управе да кандидати нису осуђивани 
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Изабрани кандидати пре закључења 
уговора о раду достављају: лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који се одштампан доставља 
установи заједно са потребном документацијом. 
Документа се предају у оригиналу или овереној 
фотокопији, путем поште или лично у просторија-
ма секретаријата школе. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон: 018/800-748. Кандидати који буду 
позвани од стране школе су дужни да приступе 
провери психофизичких способности коју спро-
води одговарајућа филијала Националне служ-
бе за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Кандидати су дужни да у пријави 
наведу контакт телефон како би били обавештени 
о поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери пси-
хофизичких способности неће се разматрати.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Помоћни радник - чистачица
са 80% радног времена, у истуреном 

одељењу матичне школе у селу 
Глоговица

Помоћни радник - чистачица
са 70% радног времена, у истуреном 

одељењу матичне школе у 
Алексиначком Бујмиру

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21 - у 
даљем тексту: Закон), и то ако: има одговарајуће 
образовање (1. Степен стручне спреме, основно 
образовање); има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис/фото-
копију; уверење о неосуђиваности 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, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења Уговора о раду. Уверења, не старија 
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ ”Вожд 
Карађорђе”, 18220 Алексинац, Лоле Рибара 2. 
Контакт телефон: 018/840-644.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “КОЛЕ РАШИЋ”

18000 Ниш, Васе Чарапића 8б

Оглас објављен 09.02.2022. године у публикацији 
“Послови”, поништава се за радно место настав-
ник биологије, на одређено време. У осталом делу 
оглас остаје непромењен.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
18206 Јелашница, Српских просветитеља 7

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање (трећи, четврти и 
пети степен стручне спреме) и положен струч-
ни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројења у котларници); да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотоко-
пију уверења или дипломе о стеченом образо-
вању и оригинал или оверену фотокопију поло-
женог стручног испита за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници); доказ о неосуђиваности-уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве (не старије од шест месеци од дана објављи-
вања конкурса); извод из матичне књиге рођених 
оригинал или оверена фотокопија (не старије од 
шест месеци), уверење о држављанству ориги-
нал или оверена фотокопија (не старије од шест 
месеци); кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом образовању на српском језику. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним, попуњеним и потписа-
ним формуларом, достављају школи, лично или 
поштом у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију” на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације могу се добити од 
секретара школе на телефон: 018/4500-055.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање доцент за 
ужу научну област Психологија 

(Методологија психолошких 
истраживања 1 и Примењена 

социјална психологија) 
УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника прописани су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског 
факултета у Нишу. Конкурс је отворен петнаест 
дана од дана објављивања. Кандидати за избор 
наставника подносе пријаву на конкурс у штам-
паном облику и електронском облику (Word вер-
зија, e-mail адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац 
за пријаву преузима се са wеб портала Факултета 
http: //www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-
obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и 
правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати 
подносе и следећа документа: биографију, биб-
лиографију, радове, оверене фотокопије диплома 
о завршеним нивоима студија, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом научном степену докто-
ра наука или уверење о докторирању (оригинал 
или оверена фотокопија), потврду о најмање три 
године педагошког искуства у високошколској 
установи, уверење надлежне полицијске управе 
да против њих није изречена правноснажна пре-
суда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању и попуњен, одштампан и 
потписан образац о испуњавању услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб пор-

талу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За 
попуњавање обрасца неопходно је да кандидат 
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уко-
лико кандидат нема кориснички налог потребно 
је да се јави Служби за опште и правне послове 
Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs). Неблаговремено приспеле пријаве и 
пријаве без комплетне документације неће бити 
разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу научну област Аналитичка и 
физичка хемија

на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци, односно на 

неодређено време

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке.

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор за 

ужу научну област Електроника
на Департману за физику, на одређено 

време од 60 месеци, односно на 
неодређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Математика
на Департману за математику, на 

одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати подносе: пријаву, био-
графију, оверен препис дипломе о докторату, спи-
сак научних радова са библиографским подацима 
као и саме радове, (списак радова доставити и 
у електронском облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк) за радно место 
предвиђено овим конкурсом. Кандидати за избор 
у наставничка звања, су у обавези да приликом 
пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу 
и предају Образац који се налази на wеб порталу 
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

НОВИ ПАЗАР

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18

тел. 020/811-148

Наставник ликовне културе
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 до 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) за заснивање радног 
односа: 1. да имају одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у гимназији (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) и то: 
да има одговарајуће високо образовање које је 
стекао: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да имају пси-
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хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да су држављани Републике Србије; 
5. да знају српски језики, ако се образовно вас-
питни рад остварује на језику националне мањи-
не, осим услова из става 1 члана 139 лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати су дужни да 
приложе и: биографију; диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми - оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности 
из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал; 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику); лекарско уверење. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од 6 месеци, достављају 
кандидати који буду изабрани, пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријаве затворене у коверти доставити 
лично у секретаријат школе или слати препоруче-
ном пошиљком на адресу школе, са назнаком “За 
конкурс за радно место наставник ликовне култу-
ре, за 60% радног времена”. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Телефон за кон-
такт: 020/811-148.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Црквине

36320 Тутин
тел. 020/5723-2020

Наставник енглеског језике
за 77,78% норме, на одређено време,  

до повратка раднице  
са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у рад-
ни однос под следећим условима: 1) да има одго-
варајуће високо образовање, стечено: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије) или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којису уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик - образовно-васпит-
ни рад се остварује на српском језику; 6) да има 
дозволу за рад (лиценцу). Докази о испуњености 
услова из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3) -6) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве нецће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а документацију из - 1 тачке 
4 овог конкурса, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упуцћују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Решење 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. 8. Пријавни формулар и потреб-
ну документацију треба послати на адресу Основ-
на школа “Алекса Шантић” 36321 Црквине. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на телефон 020/5723-020.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/361-634

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент у бизнису

на одређено време од три године

Секретар УНП-а
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: доктор правних наука, познавање рада 
на рачунару, познавање енглеског језика - Ц1. 
Стечене оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: способ-
ност праћења и проучавања прописа, припрема 
и израда појединих општих аката Универзитета, 
сарађује са комисијама и радним групанма за 
израду текста нацрта аката које доносе органи 
Универзитета, стручна мисљења о питањима из 
делатности Универзитета, обављање других срод-
них послова.

Администратор
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: ВСС - инжењер информационих тех-
нологија са једном годином радног искуства на 
истим или сличним пословима, познавање енглес-
ког језика - нови Б1. Стручне оспособљености, 
знање и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: одржавање и управљање рачунарским 
системима и рачунарском мрежом, одржавање 
сервер, анализирање систем, индетифицирање 
потецијалних проблема у систему и превентив-
но деловање, креирање и спровођење сигурсоне 
политике система.

Менаџер центра за мониторинг
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: ВСС са једном годином радног искуства 
на истим или сличним пословима, познавање 
енглеског језика - ниво Б1. Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: праћење реализације наста-
ве, евиденција дужине трајања часова, обрачун 
броја одржаних часова, импелементација нових 
техничких решења у настави.

Финансијски менаџер
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Висока стручна спрема из области еко-
номских наука, радно искуство на истим или слич-
ним пословима у земљи минум 5 година, позна-
вање финансијских прописа Р.Србије, напредно 
познавање MS Office пакета (посебно Excel-а), 
знање енглеског језика(А2). Стручне оспособље-
ности, знање и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: финансијско - рачуноводстве-
ни послови. Услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о Високом образо-
вању, Статуом и Правилником о избору у звање 
на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: биографију, овере-
не фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер / магистарским и докторским студијама, 
оверена фотокопија претходног избора у звање, 
списак објављених радова и радове, уџбенич-
ку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној 
служби Универзитета на горе наведену адресу у 
року од 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Образац захтева за пријаву на Конкурс за избор 
у звање и засновање радног односа може се пре-
узети на официјалном сајту Униврзитета у Новом 
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Наставник босанског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 став 1 
Закона о раду (“ Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017 И 95/18 - аут.тумачење) кандидат мора 
да испуњава услове у складу са чланом 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања „Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и да има 
одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; под одговарајућим обра-
зовањем подрзаумева се високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 године; степен и врста образо-
вања морају бити у скалду са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и васпитача у основној школи; да 
има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвоа у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолоетног лица-
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
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и других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно - васпитни рад. У 
скалду са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 боодва, од којих најмање 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Минисатрства просвете, а потребну доку-
мнетацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу докуметнацију: потписану био-
графију кандидата, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодо-
ва, доказ о положеном исписту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије), уверење МУП-а из казнене евиденције, 
доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно васпитни рад у школи доставља се уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здраствену способнст за рад са ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана обајављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, као ни копије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа.Приајве слати на 
горе наведену адресу са назанком „За конкурс“.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Физичко васпитање 
и спорт, ужа научна област 

Кинезиологија
на одређено време (са реизбором 

на 5 година) за доцента и ванредног 
професора, а за редовног професора  

на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне 
области (физичко васпитање и спорт) и испуње-
ност услова прописаних чланом 74 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - 
др. закони) за избор у звање наставника. Посебан 
услов за горе наведено радно место је да канди-
дат има одговарајуће компетенције у педагошком 
раду. Поред услова предвиђених Законом о висо-
ком образовању, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Статутом Факултета за спорт 
и туризам и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова кон-
курса: радну биографију, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
оригинале или оверене фотокопије диплома 
свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уве-
рење о некажњавању издато од стране надлеж-
ног државног органа, уверење да није осуђиван 

за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кан-
дидата, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним дока-
зима о испуњењу услова конкурса сви кандидати 
могу послати на поштанску горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс“. Информације о конкур-
су се могу добити на број телефона 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 10.00-
13.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21137 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, односно 
стручна спрема према чл. 140 а у вези са чла-
ном 139 став 1 тачка 1) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, број11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови 
у погледу образовања: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005.; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део Ново на сајту), оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности - не ста-
рије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије надлежен полицијске 
управе), кратку биографију - ЦВ, лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику). Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података личности 
(“Сл. гласник РС”, број 87/18). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе 

за запошљавање “Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се подносе непосред-
но или путем поште на горе наведену адресу, у 
затвореној коверти, са назнаком “За конкурс за 
пријем у радни однос за радно место наставник 
предметне наставе - техника и технологија“.

ОШ “ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ”
21220 Бечеј, Доситејева 4

Наставник предметне наставе - 
физика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други закони, 
10/2019, 6/20 и 129/21), Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) и члана 
17 и 20 Правилника о организацији и системати-
зацији послова и радних задатака у ОШ “Здравко 
Гложански” у Бечеју, тј. да: 1) поседује одгова-
рајуће образовање у смислу члана 140 става 1 и 2 
Закона; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима у 3) није 
осуђиван 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 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености наведених услова саставни су део 
пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који 
се прибављају пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја који у штампаној форми доставља шко-
ли. Уз попуњен пријавни формулар и радном био-
графијом (ЦВ) са обавезно наведеним елементи-
ма: адресе пребивалишта контакт телефоном и 
електронском адресом, доставити документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних услова 
и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили други степен достављају и диплому са 
основних академских студија); 2. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, искључиво на обрасцу са холограмом; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месеци); 
4. извод из казнене евиденције МУП-а - доказ да 
кандидат није осуђиван (оригинал или оверена 
копија - не старије од 6 месеци); 5. доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва се достављају лично или се шаљу на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија, која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из чл. 139 зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Разматрају се пријаве кандидата 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
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су приложени сви потребни докази, који испуња-
вају услове за оглашено радно место. У року 
од осам дана, од истека конкурса кандидати се 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. После пријема резултата 
процене, Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору на одлучивање. Разговор са канди-
датима обавиће се у просторијама ОШ “Здравко 
Гложански” у Бечеју, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавештени на 
електронску адресу, односно број контакт теле-
фона који су навели у својим пријавама. Подаци 
који се прикупљају, биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс 
- наставник физике “. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе на број 
телефона 021/6912-268.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
21313 Сусек, Николе Тесле 73

Наставник географије
са 35% норме (14 сати недељно), на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству са рада ради неге детета, за 

рад у централној школи у Сусеку

УСЛОВИ: 1) услове за пријем у радни однос из 
члана 139 и да има одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на 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 члана 140 Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има обавезно образо-
вање из члана 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а кандидат који 
нема обавезно образовање из члана 142 став 1 
обавезан је да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има држављанство Републике Србије; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању 
српског језика -језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из члана 
139 става 1 тачка1) 3) 4) 5) овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Подаци који се прикупљају биће 

искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Кандидати за радна места потребно 
је да имају одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану чланом 3 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“С.гласник РС - Просвет-
ни гласник”број: 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21 и 18/21), односно да имају сте-
чени стручни назив и звање прфесор географије, 
дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије - географије, 
професор физике - географије, професор геогра-
фије - информатике, дипломирани професор гео-
графије - мастер, дипломирани географ - мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипломира-
ни географ - просторни планер, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске сту-
дије студијског програма: географија, дипломира-
ни географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопредметне 
студије географије и информатике. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: 1) пријавни 
формулар који се попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, одштампан достављају уз 
потребну документацију; 2) радну биографију; 
3) дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме, како мастер тако и основ-
них студија- односно свих степена стеченог висо-
ког образовања (оргинал или оверена копија) не 
старије од 6 месеци; 4) кандидат који има поло-
жене испите из психологије и педагогије дос-
тавља уверење о положеним испитима а уколи-
ко има положен испит за лиценцу за наставника, 
доставља обавештење министарства о положеном 
испиту за лиценцу (оргинал или оверена копија), 
не старије од 6 месеци; 5) доказ из казнене еви-
денције МУП-а, (оргинал или оверена копија), не 
старије од 6 месеци, да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања и 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
сљаобраћаја и против човечности других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) уверење о држављанству (оргинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 7) 
извод из матичне књиге рођених издат на пропи-
саном обрасцу са холограмом (оргинал или ове-
рена копија), не старије од 6 месеци; 8) лекарско 
уверење којим се потврђује да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду; Докази о испуњености услова из 
тачке 1), 3), 4), 5), 6), 7) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 8), прибавља се пре 
закључења уговора о раду.Пријава на конкурс 
мора да садржи тачан назив радног места за који 
се конкурише, као и тачан број фиксног и мобил-
ног телефона и тачну адресу кандидата у циљу 
контактирања кандидата везано за психолошку 
проверу и интервју у току трајања конкурса. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Избор се врши у складу 
са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор, који 
буду испуњавали услове конкурса, пре доношење 
коначне одлуке о избору, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-

ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере кандидати 
ће бити обавештени по истеку рока за подно-
шење пријава. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе из претходног ста-
ва, сачињава 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 доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе 
одф стране конкурсне комисије. Неће се разма-
трати пријаве које су неразумљиве, неблаговре-
мене, непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, документа-
ција старија од наведеног рока у конкурсу, као 
и пријаве уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом. Пријавни формулар са конкур-
сом траженим документима и доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
могу се добити у секретаријат школе на телефон 
021/2978-026. Пријаву и доказе о испуњености 
услова из конкурса доставити на наведену адресу 
са назнаком “За конкурсну комисију- за конкурс“. 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Педагошке науке, ужа 
научна област Опште образовна у 

кинезиологији и психологији
на одређено време

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

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке,  
ужа научна област Психологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и испуње-
ност услова прописаних чланом 74 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019) за избор у 
звање наставника. Посебан услов за горе наведе-
но радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одговарајуће 
научне области. Поред услова предвиђених Зако-
ном о високом образовању, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Статутом Факул-
тета за спорт и туризам и Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставника 
и сарадника Факултета за спорт и туризам.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова кон-
курса: радну биографију, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
оригинале или оверене фотокопије диплома 
свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уве-
рење о некажњавању издато од стране надлеж-
ног државног органа, уверење да није осуђиван 
за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кан-
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дидата, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним дока-
зима о испуњењу услова конкурса кандидати могу 
послати на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на бројеве телефона 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 10.00-
13.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
21000 Нови Сад, Футошки пут 25а

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице који испуњава следеће услове 
прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и то: да је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на - (мастер академске студије, мастер струко-
ване студије, специјалистичке академске студие) 
и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог стгепена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; по прописима који 
је уређује високо образовање од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да је прошло обуку и положило 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је 
да у року до 2 године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система образо-
вања и васпитања “Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021); да има доз-
волу за рад- лиценцу, односно положени струч-
ни испит за наставника, васпитача и стручног 
сарадника, и то за рад у школи; да има најмање 
8 година радног стажа у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као 
и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање, запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, што онемогућава рад 
у образовању; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс приложе сле-
деће доказе: 1. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал 
или оверену фотокопију дозволе за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директо-
ра школе) 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену 

фотокопију уверења надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању прит-
вора (не старије од 6 месеци) 6. оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не старије од 6 месе-
ци) 7. потврду о радном искуству - најмање осам 
година у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 8. оригинал 
или фотокопија уверења да није осуђиван 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, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за примање и давање мита, за кривич-
на дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу за законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању 
(не старије од 6 месеци); 9. фотокопију радне 
књижице (уколико кандидат има радну књижи-
цу) 10. уверење о знању српског језика, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику - потврду о стеченом радном стажу у 
области образовања и васпитања од послодавца 
код кога га је стекао (потврда мора да садржи: 
назив послодавца, делатност којом се бави, рад-
но место на којој је кандидат био распоређен и 
време трајања рада из области образовања и 
васпитања; 11. доказ о испуњености услова да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама директора установе; 12. извод из матич-
не књиге рођених (на новом обрасцу - оригинал 
или оверену фотокопију), 13. фотокопију личне 
карте кандидата. Докази о испуљености услова 
из тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 
подносе уз пријаву на конкурс, а из тачке 11 пре 
закључења уговора уговора о међусобним прави-
ма и обавезама директора установе. Поред наве-
деног кандидат треба у пријави да наведе краће 
биографске податке и приложи: податке о кре-
тању у досадашњој служби или радном односу, 
стручном и радном усавршавању и оствареним 
резултатима у раду и предлог мера, организације 
и начина руковођења школом које би спровео као 
директор школе (програм рада) које ће изложити 
на Наставничком већу. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију и 
све доказе о испуњености услова за избор чије се 
прилагање тражи. Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће 
обавити интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. 
Решење о именовању директора школе биће бла-
говремено достављена свим учесницима конкурса 
у законом предвиђеном року. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично у затвореној коверти или препорученом 
поштом на адресу школе, са назнаком “Конкурс 
за избор директора школе на мандатни период од 
4 године”. Контакт телефон: 021/4790-364. Рок за 
предају пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама “Послови”.

ОШ “23. ОКТОБАР”
21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1

Директор
на период о 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена - 
мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника основне школе, педагога 
или психолога; дозволу за рад (лиценцу) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 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); пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика и језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања.Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарујћег образовања. 

ОСТАЛО: документа која се достављају уз пријаву 
за конкурс: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; доказ 
о знању српског језика и језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); оригинал или оверену фотокопију документа 
о положеном стручном испиту односно лиценци; 
потврда о радном искуству у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 8123.02.2022. |  Број 975 |   

саветника) - (само ако је кандидат поседује); 
доказ о резултатима стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само 
за кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); оригинал или оверену 
фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
кандидат поседује); уверење надлежне службе 
МУП-а 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 (не старије од 6 месеци); уве-
рење да није покренута истрага нити да се води 
поступак пред надлежним судом (не старије од 
6 месеци); уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није осуђиван за привредни преступ 
(не старије од 6 месеци) - достављају кандида-
ти који су обављали дужност директора; преглед 
кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Пријава на 
конкурс за избор директора заједно са потреб-
ном документацијом доставља се школи. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља установи. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Одлуку о избору директора 
доноси министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације. Пријаве се достављају лично 
или слати на горе наведену адресу, са назнаком 
“Конкурс за избор директора”. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона бр. 021/881-639.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

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

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу 
са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 
113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), услова 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 
6/20, 129/21 у наставку: ЗОСОВ). Кандидат треба 
да испуњава следеће услове: да има завршено 
основно образовање, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извршена 
психолошка процена способности за рад с децом 
и ученицима, у складу са Законом; да зна српски 
језик. Докази: 1. да има одговарајуће образовање 
из члана 139 став 1 тачка 1) Закона и 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима из члана 139 став 1 
тачка 2) Закона - доказује се подношењем ориги-
нала или оверене фото-копије лекарског уверења 
надлежне здравствене установе пре закључења 
уговора о раду; 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - 
доказује се подношењем оригинала или оверене 
фото-копије уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова (доказ не може 
бити старији од дана објављивања конкурса); 
4. да је држављанин Републике Србије из члана 
139 став 1 тачка 4) Закона - доказује се подно-
шењем оригинала или оверене фото-копије уве-
рења о држављанству издато на образцу након 
1.1.2019. године (доказ не може бити старији од 
дана објављивања конкурса), односно оригина-
ла или оверене фото-копије извода из матичне 
књиге рођених издато на обрасцу након 1.3.2010. 
године; 5. доказ о знању српског језика доставља 
уколико основно образовање и васпитање није 
стечено на српском језику. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање “Послови”. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши 
надлежна националана служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Канди-
дати напред наведену документацију заједно са 
радном и животном биографијом својеручно пот-
писаном, достављају уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, путем поште или лично, на 
горе наведену адресу, у затвореној коверти са 
назнаком “За конкурс - радно место чистачице”. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Неблаговремена прија-
ва је она пријава која је поднета након истека 
рока важења конкурса. Неуредна пријава је она 
пријава у којој нису сви докази у оригиналу или 
овереним фото-копијама. Изузетак од овере су 
пријавни формулар, радна и животна биогра-
фија. Непотпуна пријава је она пријава која не 
садржи све доказе из конкурса и није поднета на 
напред наведеном пријавном формулару. Конкур-
сна документација се не враћа. Лице надлежно 
за контакт са кандидатима је секретар установе 
Милица Дулаћ путем телефона 013/659-168.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање рад-
ног односа (1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима, 2. да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
држављанство Републике Србије, 4. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
кандидати морају да испуне и посебни услов у 
смислу одговарајућег образовања: виша медицин-
ска сестра - техничар; струковна медицинска сес-

тра; организатор здравствене неге; специјалиста 
струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицин-
ска сестра интернистичког смера; виша медицин-
ска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене неге 
- мастер; мастер организатор здравствене неге; 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене основне академске студије у области 
здравства). Заинтересовани кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају шко-
ли. Адреса на којој се налази формулар: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Потребна доку-
мантација: доказ о испуњености услова одгова-
рајућег образовања, држављанства и знања српс-
ког језика (уколико матерњи језик кандидата није 
српски), доказ да није осуђиван (тачка 2 услова), 
док се доказ о испуњености услова психичке, 
физичке и здравствене способности подноси пре 
закључења уговора о раду (тачка 1 општих усло-
ва). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом слати искуључиво на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРЕДРАГ КОЖИЋ”

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008

e-mail: osdubovac@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене у чланови-
ма 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: Поседовање 
одговарајућег високог образовања за наставни-
ка, те врсте школе и подручја рада за педагога 
и психолога и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
на студијама другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
однсно стручне области за одговорајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се и оства-
рује образовно васпитни рад; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; д има обуку и 
положен испит за директора установе, а у слу-
чају да нема изабрани директор је дужан да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на 
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дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат 
треба да приложи: попуњен пријемни формулар 
са званичне странице Министарства просвете. 
радну биографију (преглед кретања у служби 
са биографским подацима) оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на коме се изводи обазовно васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, која је изда-
та у тренутку објављивања конкурса; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања, уверење из казнене евиденције 
којим доказује испуњеност услова из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника ако га поседује), а за кан-
дидате који су претходно обављали дужност 
директора школе доставља резултате стручно 
педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; оверену фотокопију лиценце за 
директора ако је поседује. Лекарско уверење о 
психичкој физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе лич-
но или на телефон 013/767-008. Пријаве са ком-
плетном документацијом слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора 
- не отварати”. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се могу предати 
и лично у школи сваког радног дана од 8.00 до 
14.00 часова.

ПИРОТ

ОШ “МЛАДОСТ”
18215 Велико Боњинце

тел. 010/2681-028

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 1. да 
има одговарајуће високо образовање за настав-
ника разредне наставе за рад у школи према чл. 
2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образо-
вање наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, /2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021) и то: 
1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука. Лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик. Правилником о степену и врсти образовање 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли прописани су степен и врста образовања за 
наставника разредне наставе: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском 
школом, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се следећу документацију: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, пријава која не 
садржи доказ о положеном испиту за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за лиценцу, доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказује се овереном фотокопијом јавне 
исправе о стеченом образовању, а уколико стече-
но образовање није на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад потребан је доказ да је 
кандидат положио испит из српског језика по про-
граму одговарујће високошколске установе), уве-
рење да нису осуђивани из групе кривичних дела 
из конкурса; издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од дана објављивања конкурса) - ори-
гинал или оверена копија, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверена копија; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена копија; 
биографске податке, односно радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима - лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријавни формулар попу-
нити на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу ОШ „Младост” 18215 Вели-
ко Боњинце, са назнаком “Конкурс за наставника 
разредне наставе “. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код у секретаријату шко-
ле преко тел. 010/2681-028.

ОШ ”МЛАДОСТ”
18215 Велико Боњинце

тел. 010/2681-028

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, 1. да 
има одговарајуће високо образовање за настав-
ника или стручног сарадника за рад у школи у 
подручју рада којој припада ОШ”Младост”Вели-
ко Боњинце и то: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 

или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу 
за рад, односно положен стручни испит за настав-
ника или стручног сарадника; 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републи-
ке Србије; 6. да зна српски језик; 7. да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8. да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се следећу документацију: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу за наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника; доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно васпитни рад (доказује се овереном 
фотокопијом јавне исправео стеченом образо-
вању, а уколико стечено образовање није на јези-
ку на ком се остварује образовно васпитни рад 
потребан је доказ да је кандидат положио испит 
из српског језика по програму одговарујће висо-
кошколске установе), потврду о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда садржи податак о радном стажу у уста-
нови и послове које је лице обављало) -оригинал 
или оверена копија, уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење о неосуђиваности 
Привредног суда (уверења не смеју бити старија 
од дана објављивања конкурса) оригинал или ове-
рена копија, доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима-лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци);оригинал, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци);оригинал или оверена копија, 
извод из матичне књиге рођених;оригинал или 
оверена копија, резултате стручно-педагошког 
надзора установе (извештај просветног савет-
ника) и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе); оквирни 
план рада за време мандата, биографске подат-
ке, односно радну биографију, доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора устано-
ве (уколико га поседује) оригинал или оверена 
копија, кандидат може поднети и остала докумен-
та која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору (докази о поседовању организационих 
способности, о успесима у наставно- педагошком 
раду и др.). Пријавни формулар попунити на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-
KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са оста-
лом потребном документацијом доставити на горе 
наведену адресу са назнаком “Конкурс за дирек-
тора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
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се узети у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код у секретаријату школе преко тел 
010/2681-028.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”

18300 Пирот, Вука Караџића 1
тел. 010/311-866

1) Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у 

Димитровграду

2) Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у 

Бабушници

3) Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник гитаре
за рад матичној школи у Пироту и у 
издвојеном одељењу у Бабушници

4) Стручни сарадник - психолог
са 50,00% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 (II), 6/2020 и 129/2021, 
у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3) ЗОСОВ 4) држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно - васпитни рад (доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику). Услови из става 
1 члана 139 ЗОСОВ доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
1), 3) -5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
У погледу степена и врсте образовања, потреб-
но је да кандидати имају одговарајуће високо 
образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ, и 
сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европски системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. 
У погледу степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег високог образовања, сходно чла-
ну 2. став 1 тачка 5) и тачка 10) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 

гласник”, 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 
и 18/2020), наставу и друге облике образовно 
- васпитног рада у основној музичкој школи на 
Одсеку за класичну музику, могу да изводе лица, 
и то: 1) наставник гитаре: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музи-
чар - гитариста; (3) академски музичар гитари-
ста; (4) мастер музички уметник, професионални 
статус - гитариста; (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са прет-
ходно завршеним основним академским студија-
ма гитаре, 2) наставник клавира: (1) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани 
музичар - пијаниста; (3) академски музичар пија-
ниста; (4) мастер музички уметник, професио-
нални статус - клавириста. (5) мастер музички 
уметник, професионални статус камерни музи-
чар, са претходно завршеним основним академ-
ским студијама клавира. Сходно одредбама чл. 
6 став 1 тачка 2) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
и 18/2021), послове стручног сарадника могу да 
обављају: Школски психолог: (1) професор пси-
хологиј; (2) - дипломирани психолог - општи смер 
или смер школске психологије; (3) дипломирани 
школски психолог - педагог; (4) дипломирани 
школско-клинички психолог; (5) дипломирани 
психолог; (6) мастер психолог; (7) дипломирани 
психолог - мастер. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Приликом подношења пријаве на кон-
курс, уз попуњени пријавни формулар, и уз пот-
писану пријаву са биографијом (у којој се обавез-
но наводи да ли су вршили психолошку процену 
способности код надлежне службе за послове 
запошљавања и када су је вршили), кандидат 
је обавезан да приложи следеће доказе: да има 
одговарајуће образовање (диплома, оригинал или 
оверен препис дипломе о завршеном образовању 
или уверење уколико није издата диплома); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ (са датумом издавања не старијим од 
дана објављивања огласа, издаје надлежна ПУ); 
доказ о испуњености услова из члана 142 став 1 
ЗОСОВ - оверену фотокопију додатка дипломи 
из ког се види да је кандидат положио испите из 
педагогије и психологије или потврду факултета 
да је положио ове испите, односно оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци). Основна музичка школа „Др Драгу-
тин Гостушки” у Пироту, као руковалац подацима 
о личности, предузимаће све потребне техничке 
и организационе мере за заштиту личних пода-
така кандидата, ради спречавања случајног или 
незаконитог уништења, или случајног губитка, 
измена, неовлашћеног откривања, коришћења 
или приступа подацима као и од свих незаконитих 
облика обраде. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку а у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Пријава са доказима о испуњености 
услова огласа, као и са обавезним контакт теле-
фоном и адресом пребивалишта, подноси се на 
адресу: Основна музичка школа „Др Драгутин 
Гостушки”, ул. Вука караџића бр. 1., 18300 Пирот 
(обавезно са повратницом) или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”, са назнаком 
“Пријава на конкурс”. По завршеном конкурсу 
документација се не враћа кандидатима. Неблаго-
времено поднете пријаве и пријаве без потребне 

тражене документације неће се разматрати, као 
ни пријаве кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена стру-
чне спреме. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон: 010/311-866. 
Термини изражени у овом тексту у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и 
женски род род лица на која се односе.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник предметне наставе - 
ликовна култура (за 10,00% радног 

времена) и наставник стручних 
предмета у подручју рада личне 

услуге: естетско обликовање 
фризура (за 20,00% радног 

времена)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
(са 30,00% радног времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020 и 129/2021, у даљем 
тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3) ЗОСОВ (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити 
оригинал или оверену фотокопију издаје МУП-а 
Републике Србије) 4) држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно - васпитни рад (доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику). Услови из става 1 
члана 139 ЗОСОВ доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) -5) чла-
на 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. У погледу степе-
на и врсте образовања, потребно је да кандидати 
имају одговарајуће високо образовање, предвиђе-
но чланом 140 ЗОСОВ, и сходно члану 142 став 1 
ЗОСОВ - образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европски системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. 
За кандидате који ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. У погледу сте-
пена и врсте образовања, односно одговарајућег 
високог образовања, кандидат треба да испуња-
ва прописане услове а сходно чл. 2. став 1 тач-
ка 18) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-И, 13/2016-
ИИ, 2/2017-И, 2/2017-ИИ, 13/2018, 7/2019, 14/2020, 
15/2020 и 1/2021) и чл. 3 став 1 тачка 8) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Личне услуге 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015 и 2/2021), и то: (1) профе-
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сор ликовних уметности; (2) дипломирани сликар 
- професор ликовне културе; (3) академски сликар 
- ликовни педагог; (4) дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе; (5) академски вајар - ликов-
ни педагог; (6) дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе; (7) академски гра-
фичар - ликовни педагог; (8) дипломирани графи-
чар - професор ликовне културе; (9) дипломирани 
уметник фотографије - професор ликовне култу-
ре; (10) дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; (11) дипло-
мирани графичар визуелних комуникација - про-
фесор ликовне културе; (12) дипломирани сликар; 
(13) дипломирани вајар; (14) лице са завршеним 
факултетом примењених уметности; (15) лице са 
завршеним факултетом ликовних уметности; (16) 
лице са завршеним факултетом примењених умет-
ности и дизајна; (17) мастер ликовни уметник; (18) 
мастер примењени уметник; (19) мастер конзерва-
тор и рестауратор; (20) мастер дизајнер. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Приликом подношења прија-
ве на конкурс, уз попуњени пријавни формулар, 
и уз потписану пријаву са биографијом (у којој се 
обавезно наводи да ли су вршили психолошку про-
цену способности код надлежне службе за посло-
ве запошљавања и када су је вршили), кандидат 
је обавезан да приложи следеће доказе: да има 
одговарајуће образовање (оверена фотокопија 
дипломе или уверење о дипломирању); уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
ЗОСОВ; доказ о испуњености услова из члана 142 
став 1 ЗОСОВ - оверену фотокопију додатка дипло-
ми из ког се види да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или потврду факул-
тета да је положио ове испите, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци). Средња стручна школа у Пироту, 
као руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за 
заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, или 
случајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку а у 
складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са докази-
ма о испуњености услова огласа, као и са обавез-
ним контакт телефоном и адресом пребивалишта, 
подноси се на адресу: Средња стручна школа, ул. 
Ћирила и Методија бр. 29, 18300 Пирот (обавез-
но са повратницом) или у просторијама секрета-
ријата школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. По завршеном конкурсу 
документација се не враћа кандидатима. Неблаго-
времено поднете пријаве и пријаве без потребне 
тражене документације неће се разматрати, као 
ни пријаве кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 010/311-426. 

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/21). Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује средње образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз 
попуњен и потписан пријавни формулар са сајта 
МПНТР кандидати достављају и следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и 
за кога није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање -потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС ориги-
нал не старији од 6 месеци и потврда од Повере-
ника за заштиту равноправности, не старија од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал не старији од шест 
месеци или оверена фотокопија истог; оригинал 
извода из матичне књиге рођених не старијег од 
шест месеци или оверену фотокопију истог (на 
прописаном обрасцу, са холограмом). Уверење 
о здравственој способности кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. У пријави канди-
дат треба да наведе тачну адресу на којој живи, 
имејл адресу и број телефона. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Својеручно потписани пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја са потребном документа-
цијом, односно доказима о испуњавању услова, 
доставити поштом или лично у секретаријату шко-
ле, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за техничара одржавања информационих система 
и технологија” у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити радним данима преко телефона 
012/331-129.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), потребно је да канди-
дат испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/21). Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да поседује основно образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и то 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар са сајта МПНТР 
кандидати достављају и следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање -потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС оригинал не 
старији од 6 месеци и Потврда од повереника за 
заштиту равноправности, не старија од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе, оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије, оригинал не старији од шест месеци или 
оверена фотокопија истог; оригинал извода из 
матичне књиге рођених не старијег од шест месе-
ци или оверену фотокопију истог (на прописаном 
обрасцу, са холограмом). Уверење о здравственој 
способности кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. У пријави кандидат треба да 
наведе тачну адресу на којој живи, мејл адресу и 
број телефона. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као ни 
пријаве оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Својеручно 
потписани пријавни формулар са сајта Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја 
са потребном документацијом, односно дока-
зима о испуњавању услова, доставити поштом 
или лично у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 14.00 часова, на горе наведену 
адресу, са назнаком „ За конкурс за чистачицу, 
на неодређено време” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити радним данима преко 
телефона 012/331-129.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако има: за сервирку: 1) средње образо-
вање; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Додатна 
знања / испити / радно искуство: општа здрав-
ствена способност. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном; 
диплому о стеченом образовању; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству РС 
- не старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а) - не старије од 
6 месеци; пријавни формулар (образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља 
доказ којим потврђује да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. 

Техничар одржавања одеће - 
вешерка

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако има: за техничара одржавања одеће 
- вешерку: 1) основно образовање; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатна знања /испити / радно 
искуство: општа здравствена способност. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 

потпуну личну и радну биографију, са адресом и 
контакт телефоном; диплому о стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС - не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а) - не старије од 6 месеци; пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, дос-
тављају установи. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако има: за чистачицу: 1) основно обра-
зовање, 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
потпуну личну и радну биографију, са адресом и 
контакт телефоном; диплому о стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС - не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а) - не старије од 6 месеци; пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, дос-
тављају установи. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе 
лично или путем поште (са повратницом), на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” 
Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник хемије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи; доказ: уверење - диплома 
о одговарајућој стручној спреми (са додатком 
дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доказ: лекарско уве-
рење; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, докази: уверење суда и уверење 
МУП-а, 4. да има држављанство Републике 
Србије, доказ: уверење надлежног органа, 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, могу се 
доставити у оригиналу или фотокопији не ста-
ријој од 6 месеци, или копији, која је оверена код 
нотара са роком овере не старијим од 6 месеци; 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Наставник јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне областиили 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. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Напомена: Моле 
се нестручни кандидати да не подносе молбе 
јер у складу са законом, не могу бити изабра-
ни, а школи је неопходан стручни кадар, дакле, 
образовање предвиђено Законом. Молбе слати 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити на 
коверти „За конкурс за хемију”.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб.

Наставник математике
за 67% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
за 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 мора да 
испуњава и посебне услове прописане чланови-
ма 139, 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) 
и то: одговарајуће образовање у складу са чла-
новима 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20, 129/21); 
под одговарајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни 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, 18/21) за рад на рад-
ном месту наставника математике, наставника 
разредне наставе и наставника енглеског језика, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
и попуњеним пријавним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
лица која су стекла звање мастер достављају још 
и оверену фотокопију дипломе којом потврђују 
да имају завршене основне академске студије 
студијског програма; уверење МУП-а из казнене 
евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 

доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ представља потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од 8 дана од достављања образложене листе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Не благовремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни 
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова (потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом) доставити лично у 
школу радним даном од 08.00 до 14.00 часова или 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
____ (навести радно место за које се конкурише)“. 
Контакт телефон: 012/885-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Наставник енглеског језика
у првом циклусу

УСЛОВИ: обазовно-васпитни рад у школи оства-
рује се на српском језику. 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 - аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени 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, 17/2021 и 18/2021), односно да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или 2) на основним студија-

ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и да је: 1) професор 
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижев-
ности; 3) лице које испуњава услове за наставни-
ка предметне наставе у основној школи, а које је 
на основним студијама положило испите из педа-
гошке психологије или педагогије и психологије, 
као и методике наставе; 4) професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савла-
дао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ - 
Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер профе-
сор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) 
дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ 
који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски сис-
тем преноса бодова) и са положеним испитом 
Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за 
страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем прено-
са бодова) и са положеним испитом Б2; лица из 
горе наведених тачака која нису професори одго-
варајућег језика треба да поседују знање јези-
ка најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира); лица из тачке 2), 5) и 6) треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Зајед-
ничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил; ниво знања Б2 доказује 
се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у 
Србији, или међународно признатом исправом за 
ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја. Предност за извођење наставе из 
страног језика у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања имају: мастер професор језика 
и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет / профил), односно мастер 
филолог (одговарајући студијски програм или 
главни предмет / профил), односно професор, 
односно мастер учитељ, односно дипломирани 
учитељ - мастер, односно професор разредне 
наставе, мастер професор или професор у пре-
дметној настави и наставник у предметној наста-
ви са положеним испитом Б2. Обавезно обра-
зовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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 дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
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 обра-
зовање из горе наведених дисциплина. Кандидат 
треба да има и: 2) психичку, физичку и здрав-
ствену 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично 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 да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
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достављају установи у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији следећу документацију: 1) 
кратку биографију или ЦВ са назначеним бројем 
телефона и адресом становања, 2) извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом; 3) уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; 4) 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено на 
студијама другог степена доставља диплому дру-
гог степена и диплому основних академских сту-
дија; 5) лице из тачке 3) у обавези је да достави 
и доказ да је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије 
и психологије, као и методике наставе; 6) лица из 
тачака 4, 9 и 10 су у обавези да доставе и доказ 
о савладаном програму Модула за страни језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова); 7) 
лица која су у обавези да докажу ниво знања Б2 
достављају уверење о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри универ-
зитета у Србији, или међународно признатом 
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију 
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја; 8) лица из тачака 2, 5 и 6 
која су завршила одговарајући студијски програм 
или главни предмет у обавези су да доставе одго-
варајући доказ; 9) доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту за 
лиценцу; кандидат који нема образовање из чла-
на 142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 10) уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; 11) доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на и за кога није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење издато 
од стране МУП-а РС не старије од шест месеци и 
потврда издата од стране Повереника за заштиту 
равноправности не старија од 6 месеци). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способностима за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења 
уговора о раду. Неће се разматрати пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као ни 
пријаве оних кандидата који не испуњавају усло-
ве у погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Подаци који се прикупљају у току кон-
курсног поступка биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). Својеручно 
потписани пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја са 
потребном документацијом, односно доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за наставника енглеског језика у првом циклусу 
за 100% радног времена, на неодређено време” 
поштом или лично у затвореној коверти на наве-
дену адресу у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити радним данима 
преко телефона 012-327-300 и 012-71-60-250.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „СВЕТИ САВА“
Баре

36315 Сјеница 

Наставник хемије
за 20% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи. Потребно је да кандидат испуња-
ва услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18 и 10/19, 6/20 и 129/21): А) да има одгова-
рајуће образовање; Б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење); В) 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; Г) да има држављанство Репу-
блике Србије; Д) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави: попуњен и одштампан формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом; 
оверену копију дипломе о стеченом образовању 
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности 
добавља сам кандидат и саставни је део прија-
ве на конкурс (не старији од 6 месеци). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Конкурсну документацију достављати на адресу 
ОШ „Свети Сава“, Баре, 36315 Сјеница или лич-
но секретаријату школе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови. 
Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ти школе или на телефон 060/4230-102.

ПРОКУПЉЕ

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-024

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника економ-
ске групе предмета (предмети из ове области); да 
имају одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-

светни гласник“ бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - 
исп., 9/2019и 2/2020; да имају психичку физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: пријавни 
формулар - попуњава се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; кратку биографију или ЦВ; ове-
рен препис-фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању за наставника економске групе 
предмета (предмети из ове области), извод из 
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса (оригинал или 
оверену копију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције МУП-а; лекарско уверење да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ подно-
си кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду). Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају на горе навдену адресу са назнаком 
За конкурс за пријем у радни однос на одређе-
но време. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs, 
тел. 027/8362-970

Оглас објављен 19.01.2022 године, у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: IV стручне спреме; сертификат издат 
од стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, о завршеној обуци за педагош-
ког асистента. Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају: доказ о стручној спреми; сертифи-
кат издат од стране Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, о завршеној обуци за 
педагошког асистента; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности, правноснаж-
ном пресудом, за кривична дела предвиђена чла-
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ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Сва документација се 
прилаже у оргиналу или као оверена фотокопија 
уз попуњени формулар пријаве на конкурс са зва-
ничне интернет странице Министарства, поштом 
или непосредно школи. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник српског језика
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат испуњава услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одгова-
рајуће високо образовање прописано чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/2020, 129/21); обавезно образо-
вање лица из члана 140 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; а кандидат 
који нема обавезно образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о знању српског језика - језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Докази о испуњености 
услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат треба да има одговарајући 
степен и врсту образовања прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник 
РС - Просветни гласник, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21). Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). Кандидат доставља 
одштампан, попуњен и потписан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију (оверене фотокопије докуме-
ната). Уз попуњен и потписан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави школи: пријаву са кратком 
биографијом и подацима о свом професионалном 
развоју; дипломе одговарајућег образовања, сте-
пена и врсте стручне спреме (мастер односно7.1 

степена високог образовања); кандидат који има 
положене испите из психологије и педагогије дос-
тавља уверење о положеним испитима; уверење 
да није осуђиван - не старије од 6 месеци; уве-
рење да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и није покренута истрага не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која 
нису стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Пријава 
на конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни број 
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кан-
дидата, у циљу контактирања кандидата везано 
за психолошку проверу и интервју у току трајања 
конкурса. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања.Неће се разма-
трати пријаве које су неразумљиве, неблаговре-
мене, непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, документа-
ција старија од наведеног рока у конкурсу, као 
и пријаве уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом. Пријаву доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адресу, са назнаком За конкурсну комисију, 
за конкурс - наставник српског језика - одређено 
време. 

СМЕДЕРЕВО

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево 
16. октобра бб.

тел. 026/653-633

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време, до повратка 
наставника са функције директора 

школе, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломи-
рани економиста, мастер економиста или дру-
го према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администрација („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду, 
услове из члана 139, 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада економија, право и администра-
ција („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019).

ОСТАЛО: уз одштампан и попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а 
за наставника - уверење о положеном стручном 
испиту за рад у образовању или положен испит 
за лиценцу (осим за лица која заснивају рад-
ни однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати за сва 
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се 
подвргну провери психофизичких способности за 

рад са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака, а у складу са чланом 154 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Кандидат мора знати 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Помоћни радник - чистачица
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: основна школа. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду, 
услове из члана 139, 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020), као и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у Еко-
номско-трговинској школи у Смедереву.

ОСТАЛО: уз одштампан и попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није осуђиван. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору, кандидати за сва радна мес-
та који уђу у ужи избор дужни су да се подвр-
гну провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака, а у складу са чланом 154 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Кандидат мора знати 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672-806

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: кандидат може да буде лице које 
испуњава услове из члана 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020 и 
129/2021); да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника школе у подручјима рада: 
Текстилство, хемија и неметали и пољопривреда 
производња и прехрана хране, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изабрани кандидат који нема положени испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност директора. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 8923.02.2022. |  Број 975 |   

здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Да је кандидат сте-
као образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет однос-
но групу премета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или инердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трандисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука са предходно 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандида-
ти уз пријаву достављају: оверену фотокопијуу 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију дозволе за рад, уверење о стручном 
испиту-лиценцу. Доказ о обуци и положеном 
испиту за директора (пријава кандидата која не 
садржи доказ да је положио испит за директора 
не сматра се непотпуном, јер изабрани кандидат 
има рок да положи испит за директора у року од 
две године од дана именовања) Доказ о радном 
искуству у области образовања, потврду ориги-
нал. Уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), не старији од шест месе-
ци. Доказ да није осуђиван (прибавља при Поли-
цијској управи) члан 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др.закон, 6/2020 и 129/2021). Доказ да 
кандидат није под истрагом (Основни суд). Доказ 
о познавању српског језика (уколико лице које 
се пријавило на конкурс није стекло основно, 
средње и високо образовање на српском језику, 
дужно је да достави доказ да је испит из српс-
ког језика положило по програму одговарајуће 
високо школске установе). Доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Уколико се 
пријавио кандидат који је предходно обављао 
дужност директора школе, дужан је нда доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о међусобним правима и обавезама 
директора и установе. Предата документација 
се не враћа. Поред наведеног, кандидат треба 
у пријави да наведе краће биографске податке 
са кратким прегледом кретања у досадашњој 
служби или радном односу, стручном и радном 
усавршавању и оствареним резултатима и пред-
лог мера, организације и начин руковођења које 
би спровео као директор школе. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Уколико задњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник 
или на дан када школа не ради, задњи дан рока 
рачуна се истеком првог радног дана када шко-
ла ради. Пријаве слати у затвореној коверти на 
адресу школе са назнаком: „За конкурс за дирек-
тора Школе, не отварај”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”

25270 Бездан, Жртава фашизма 25 
тел. 025/810-322, 810-342

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139, 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/2017, 27/18 - и др. закон, 10/19, и 6/2020, 
129/2021) и то VII степен одговарајуће стручне 
спреме- високо образовање из правних наука и 
то на студијима другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне стиудије, специја-
листичке академске студије, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство РС, да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја - део: Ново на сајту); кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - подноси се пре закључења 
уговора о раду; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверну фотокопију); уве-
рење МУП -а о неосуђиваности не старије од 6 
месеци - оригинал или оверену фотокопију (да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање). Доказ о 
здравственој способности (лекарско уверење) 
прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду. Предата конкурс-
на документација се не враћа. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима које врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана 

од дана обављеног разгоовора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријавни формулар са документацијом слати пре-
порученом поштом или доставити лично у секре-
таријат школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурну комисију” на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара или директора школе на телефон 
025/810-322, 810-342.

ОСНОВНА ШКОЛА “22. ОКТОБАР”
25272 Бачки Моноштор

Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутнe 
запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета), 

до повратка запослене, за 77,77% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 ст. 1 Зако-
на раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139, 140, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС`` бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020. 
у даљем тексту: Закон) и то под одговарајућим 
образовањем подразумева се високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год.; степен и врста оба-
разовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на рад-
ном месту: наставник немачког језика), да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања, кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1) попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја - део Ново на сајту); 2) кратку биогра-
фију; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
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цу, доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима-подноси се пре закључења уговора о раду; 
4) уверење о држављанству (оргинал или овере-
ну фотокопију) не старије од 6 месеци; 5) извод 
из матичне књиге рођених (оргинал или оверену 
фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности - прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) лекарско уверење (прилаже канди-
дат који буде изабран по конкурсу пре закључења 
уговора о раду); 8) доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васитни рад је диплома 
која садржи податке о језику студија или друга 
исправа коју је издала високошколска установа. 
Предата конкурсна документација се не враћа. 
Пријаве слати на адресу: Основна школа „22. 
ОКТОБАР”, 25272 Бачки Моноштор, И.Г.Ковачића 
бр. 32. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити 
лично у секретаријат школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурсну комисију” на горе 
наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел./факс: 025/5746-635

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: да имају високо обра-
зовање стечено на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, на основним студијама у трајању до три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године или средње 
образовање у трајању од четири године да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад (доказ се подноси пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије, да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве послати на горе 
наведену адресу, поштом или доставити лично. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-

ти у разматрање. Уз пријаву доставити: попуњен 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, извод из МК рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију) не старији од 6 месеци, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старије од 6 месеци, доказ да лице није 
осуђивано за кривична дела из тачке 2 конкурса 
(из МУП-а, не старији од 6 месеци).

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба: да имају високо обра-
зовање за васпитача стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање за 
васпитача; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (доказ се под-
носи пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да имају држављанство 
Републике Србије, да знају српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве послати на горе наведену адресупоштом 
или доставити лично. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву доставити: попуњен формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод из 
МК рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старији од 6 месеци, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци, доказ да лице није осуђивано за кри-
вична дела из тачке 2 конкурса (из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци).

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за 
наставника за ову врсту школе и подручја рада, 
педагога или психолога (високо образовање сте-
чено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије и специја-
листичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 

односно стручне области или области педагошких 
наука или специјалистичке струковне студије, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године) 2) да има дозволу за 
рад (лиценцу), односно стручни испит за настав-
ника, педагога или психолога; 3) да има дозволу 
за рад директора - лиценцу за директора (обуку 
и положен испит за директора установе); 4) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 6) да има држављанство 
Републике Србије; 7) да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик); 8) 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави следећу документацију: диплому о стеченом 
високом образовању (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу за наставника, педаго-
га или психолога (оригинал или оверену фотоко-
пију); дозволу за рад директора, односно лиценцу 
за директора (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о држављанству - не старији од шест месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља кандидат који није сте-
као образовање на српском језику; уверење о 
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања и за 
кога није утврђено дискриминаторно понађање 
(не старије од 6 месеци); уверење о некажња-
вању надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре поднођења 
оптужног предлога за наведена кривична дела 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
привредног суда да лице није осуђивано за прив-
редне преступе (не старије од 6 месеци); потврду 
послодавца о радном стажу - најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог високог образовања; 
извештај просветног саветника о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора устано-
ве). Уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима се подноси пре закључења уговора о ради 
на одређено време (уверење које није старије од 
шест месеци). Уколико кандидат не поднесе уве-
рење о положеном испиту за директора, пријава 
се неће сматрати непотпуном, а кандидат изабран 
за директора који нема положен испит за дирек-
тора школе дужан је да исти положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора”. За потребне информације обратити се 
секретару школе на телефон 022/552-373.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ - ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени 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); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021): 1) високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
За наставника разредне наставе: у складу са чл. 
2 став 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021) наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у разредној настави у основној школи 
може да изводи: 1) професор разредне наставе, 
2) (брисана), 3) професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, 4) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, 5) мастер 
учитељ, 6) дипломирани учитељ - мастер, 7) про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. 

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), 
који се доказују приликом пријема у радни однос 
и проверавају у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у делу „Запошљавање у 
просвети”, пун назив „Формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања”) 
и уз одштампани пријавни формулар и кратку 
биографију, достављају школи следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе - за лица 
која су стекла академско звање мастер доставља 

се и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику или 
на језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија - 
не старији од 6 месеци, прибавља кандидат од 
надлежне полицијске управе); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се дос-
тављају на адресу школе, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију - не отвара-
ти, за радно место наставник разредне наставе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
тел./факс: 022/630-571

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Лежимиру

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат треба; 
1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 129/21) у складу са чл. 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гл. РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); 2. да 
има психичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење издаје МУП), 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: I) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 

или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или II) високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. У складу са чл. 2 став 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/20, 8/20 и 16/20. 19/20, 3/21, 4/21 и 
17/21) послове наставника разредне наставе могу 
да обављају: 1) професор разредне наставе, 2) 
(брисана), 3) професор педагогије са претходно 
завршенном педагошком академијом или учи-
тељском школом, 4) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, 5) мастер 
учитељ, 6) дипломирани учитељ-мастер, 7) про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл.гл.РС” 
бр. 88/2017), који се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају у току рада. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 1 и 3-5 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2 овог чл. прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту”) и уз одштампа-
ни пријавни формулар достављају школи следећу 
документацију: доказ о одговарајућем образо-
вању, оверену фотокопију дипломе - за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и 
оверена копија дипломе о завршеним основним 
академским студијама; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или фотокопију); доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику или на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци, уверење издаје МУП), уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. У поступку прије-
ма у радни однос конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 и 140 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на овај конкурс) кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена 
процена. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
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Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу 
школе са напоменом “За конкурс”. Контакт теле-
фон: 022/630-671.

ШОСО “АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Крађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник у посебним 
условима

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

преко 60 дана

Дефектолог наставник са 
одељенским старешинством у 

посебним условима
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. Закон, 
6/20, 129/21) Правилником о степену и врсти 
образовања стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС” бр. 17/18, 6/20), Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћника наставника у 
стручним школама за ученике лако ометених у 
развоју („Службени гласник РС” бр. 1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20, 17/21) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 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 кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије, да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу доку-
ментацију: кратку биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о 
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доказ се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику и фотокопију личне 
карте. Доказ да кандидат има психичку физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњавању 
услова конкурса се подносе у оригиналу или ове-
реним фотокопијама. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у обзир.

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ “
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529 
e-mail: gimsid2@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: 1) има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона, а то је високо образовање за наставни-
ка, педагога или психолога за рад у школи ове 
врсте и подручје рада којем припада школа, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 1 овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду); 6) да има доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника, и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 7) 
да има најмање осам година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања; 8) 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 сту-
пања на дужност). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за 
наставника односно стручног сарадника; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи у 
области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (канди-
дати који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); доказ да 
има обављену обуку и положен испит за директо-
ра (уколико је кандидат поседује); доказ из каз-
нене евиденције МУП РС да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење из казнене евиденције МУП 
РС (не старије од 6 месеци); доказ да се не води 
кривични поступак-није покренута истрага против 
кандидата - уверење из надлежног суда (не ста-
рији од 6 месеци); доказ да за кандидата није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; потврду Повереника за заштиту рав-
ноправности (не старија од 6 месеци); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само канди-
дати који су претходно обављали дужност дирек-
тора); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (доказ подносе кандидати који посе-
дују извештај, а уколико не поседују достављају 
потврду да није вршен стручно-педагошки над-
зор); радну биографиј. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаву са доказима о испуњености услова, 
са назнаком “Пријава на конкурс за директора 
школе- не отварати”, доставити препорученом 
поштом или лично предати у секретаријат школе, 
у времену од 8.00-14.00 часова на адресу Гимна-
зија „Сава Шумановић”, 22240 Шид, Лазе Костића 
2. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Контакт за информације о конкурсу 
022/2712529, gimsid2@gmail.com

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”

24310 Стара Моравица, Михаља Танчића 2

Дефектолог
на мађарском наставном језику

 УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 
18/2021) и то: да има одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника васпитача и стручних 
сарадника и то: професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развој, дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа 
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са тешкоћама у менталном развоју, дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едука-
тора, дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора, мастер 
дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипло-
мирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку 
ометеност, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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 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, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад - мађарски језик. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: попуњен и одштам-
пан формулар на интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
- пријавни формулар, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија потврде- уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије 
или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који ово образовање поседују, они који не посе-
дују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а - од надлежне полицијске управе, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (диплома, односно 
уверење о стеченом високом образовању, уколи-
ко је на српском језику, уједно је и доказ да кан-
дидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски 
језик, тј. оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој школи на српском језику или потвр-
ду из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена 
фотокопија дипломе о завршеној средњој школи 
на мађарском језику или потврда из средње шко-
ле да је учио мађарски језик), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старији од шест месеци; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о рад. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати 
на горе наведену адресу. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. За све информације можете позвати 
број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Стари Ковач Ђула” Стара Моравица и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Стари Ковач Ђула” 
Стара Моравица и то: трећи или четврти степен 
стручне спреме, односно завршену средњу шко-
лу, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
здравствену способност, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштам-
пан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - 
пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ из 
казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном 
је потребно доставити оверену копију доказа да 
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи на српском језику 
или потврду из средње школе да је учио српски 
језик), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија) не старији од шест 
месеци; цертификат о положеном испиту за руко-
вање котловима на чврсто гориво, доказ да има 
здравствену способност кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или слати на 
горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. За све информације можете позвати број 
телефона: 024/741-026, 711-726, 712-730.

Наставник предметне наставе - 
физике

на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена

 УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („ Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС РС, 113/17, 95/2018), канди-
дат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18, 10/19, 6/2020, 129/2021) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона: односно 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне односно 

стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, васпитача и стручних сарадника и 
то: професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани педагог 
за физику и хемију, професор физике и основе 
технике, дипломирани педагог за физику и основе 
технике, професор физике и математике, дипло-
мирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, профе-
сор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за општу физику, 
дипломирани физичар за теоријску и експеримен-
талну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физи-
ке-информатике, дипломирани физичар-меди-
цинска физика, дипломирани професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мастер про-
фесор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар - мастер 
физике-метеорологије, дипломирани физичар, 
мастер физике-астрономије, дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике-хемије, мастер, дипломирани 
професор физике-информатике, мастер, дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експери-
ментална физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика 
и информатика - мастер дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Кандидат треба и: да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на коме се 
изводи образовно васпитни рад - мађарски језик. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампани формулар на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - пријавни формулар, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, 
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педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фотоко-
пија потврде- уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије 
или оверена копија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне 
који ово образовање поседују, они који не посе-
дују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; доказ из казнене еви-
денције МУП-а - од надлежне полицијске управе, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ о 
познавању српског и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад - мађарски језик (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном 
је потребно доставити оверену копију доказа да 
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или 
потврду из средње школе да је учио српски језик, 
а доказ да кандидат зна мађарски језик је овере-
на фотокопија дипломе о завршеној средњој шко-
ли на мађарском језику или потврда из средње 
школе да је учио мађарски језик). извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) али не старије од шест месеци; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или слати на 
горе наведену адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. За све информације можете позвати број 
телефона 024/741-026, 711-726, 712-730.

Наставник предметне наставе - 
математика

на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. Закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („ Сл. 
гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника васпитача и стручних 
сарадника и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 

информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), про-
фесор хемије - математике, професор геогра-
фије - математике, професор физике - математи-
ке, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани матема-
тичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе, мастер математичар- професор матема-
тике. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад - мађарски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом бодова (оригинал или ове-
рена фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) за оне који ово образовање поседују, 
они који не поседују, Закон сходно члану 142 
став 2 дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлеж-
не полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад 
(диплома, односно уверење о стеченом високом 
образовању, уколико је на српском језику, уједно 
је и доказ да кандидат зна српски језик, у супрот-
ном је потребно доставити оверену копију дока-
за да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 

дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио 
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној 
средњој школи на мађарском језику или потвр-
да из средње школе да је учио мађарски језик), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) не старији од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити 
лично или слати на горе наведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.За све информа-
ције можете позвати број телефона 024/741-026, 
711-726, 712-730.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24106 Суботица 

Београдски пут 126

Стручни сарадник библиотекар
на српском и мађарском  

наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
заснивање радног односа прописане чл. 139 и 
чл. 140 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље Закон), а то су: 1. 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 став 1 Закона: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског и мађарског језика. Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021, даље Правил-
ник) прописани су степен и врста образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама 
за сва подручја рада, и то за стицање средњег 
образовања и васпитања у трогодишњем и чет-
ворогодишњем трајању. Правилник може да 
се преузима на званичној интернет страници 
Средње медицинске школе (www.medicinskasu.
edu.rs). Послове наставника и стручног сарадни-
ка, може да обавља лице које је стекло основно, 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. 
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар, који се преузима на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) 
на конкурс достави: потписану биографију кан-
дидата (Curriculum vitae); оригинал или оверену 
копију доказа о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу с чл. 140 Закона и Правил-
ника; извод из казнене евиденције МУП-а да лице 
није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској 
управи према месту пребивалишта); оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених - достављају 
лица која су променила презиме или име након 
издавања дипломе о стеченом образовању; ове-
рену копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија дипломе о завршеној основној, средњој, 
вишој или високом образовању на српском јези-
ку или уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); оверену копију доказа да зна мађар-
ски језик (оверена копија дипломе о завршеној 
основној, средњој, вишој или високом образо-
вању на мађарском језику или уверење о поло-
женом испиту из мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Уколико 
је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 Закона на српском или 
мађарском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски или 
мађарски језик. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава 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 доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе 
Конкурсне комисије. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању овера-
вају се од стране надлежног органа, у супрот-
ном, неће се узети у разматрање. Кандидат који 
је учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у Школи, пре-
гледа сву конкурсну документацију, у складу са 
законом. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона број 024/558-336. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити на горе наведену адре-
су, са назнаком “Конкурс за радно место”.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
”БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

Наставник предметне наставе 
услуживања

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: услов у погледу образовања: виши 
стручни радник технологије услуживања; ресто-
ратер; менаџер хотелијерства, смер ресторатер-
ство; виши стручни радник - комерцијалист угос-
титељства; виши стручни радник организатор 
у угоститељству, одсек или смер услуживање; 
виши стручни радник у угоститељству, смер 
услуживање; виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству, одсек услуживање; 
виши угоститељ; комерцијалист угоститељст-

ва; виши стручни радник струка угоститељска 
- занимање комерцијалист угоститељства; еко-
номист, на одсеку за финансијско пословање пре-
дузећа; виши стручни радник у угоститељству, 
одсек услуживање; дипломирани економиста 
- менаџер за хотелијерство; менаџер хотелијер-
ства, смер ресторатерство; економиста за тури-
зам и угоститељство; економиста за туризам и 
угоститељство, смер услуживања; економиста за 
туризам и угоститељство, смер ресторатерство - 
услуживање; економиста - менаџер за туризам и 
угоститељство; струковни менаџер ресторатер-
ства из области менаџмента и бизниса; струков-
ни менаџер ресторатерства; струковни менаџер 
хотелијерства; струковни економиста за тури-
зам и угоститељсто; струковни економиста на 
студијском програму - туризам и угоститељство; 
економиста за менаџмент, на смеру туризам и 
угоститељство; струковни менаџер за туризам 
и угоститељство из области економских наука; 
струковни менаџер из области менаџмента и 
бизниса; дипломирани менаџер у хотелијерству; 
дипломирани економиста - менаџер туризма; 
дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
на смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; дипло-
мирани економиста - менаџер за хотелијерство, 
на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изуча-
вани наставни садржаји из области предмета; 
дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
ако су на основним академским студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 
дипломирани економиста - менаџер за хотелијер-
ство, ако су на основним академским студијама 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство или Економија 
- модул менаџмент у туризму; мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму Менаџер у хотелијерству; 
виши стручни радник, струке угоститељско-ту-
ристичке, занимање услуживање. Кандидат мора 
имати претходно завршено средње образовање 
за образовни профил: конобар, техничар услужи-
вања или угоститељски техничар. Остали услови 
конкурса: осим одговарајућег образовања у смис-
лу чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 6/2020; даље: Закон), Пра-
вилника о степену врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, угос-
титељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) и Пра-
вилника о организацији и систематизацији посло-
ва у ЕСШ „Боса Милићевић (бр. I-559/21) канди-
дат мора да испуњава опште услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 закона, и то: 1. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2. 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 3. да има држављанство Репу-
блике Србије; 4. да зна српски и мађарски језик 
(образовно-васпитни рад се остварује на мађарс-
ком језику).

ОСТАЛО: кандидат који нема обавезно образо-
вање прописано чл. 142 Закона (психолошке, 
педагошке и методичке дисциплине), 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 (за радна места 

наставника). Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (https: //www.mpn.gov.
rs/zaposljavanje-u-prosveti/) на конкурс достави: 
оверену копију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђиван, у складу са чл. 139 став 
1 т. 3) Закона; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна 
српски и мађарски језик (оверена копија дипло-
ме о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском / мађарском језику или ове-
рена копија уверења о положеном испиту из срп-
ског / мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; уколико је кандидат сте-
као одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски 
језик); биографију са прегледом радних ангажо-
вања (обавезно навести адресу за пријем поште 
и број телефона). Копије доказа које се подносе 
при конкурисању морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном се неће узети у 
разматрање. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене, конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима који се 
налазе на листи кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и доноси решење о 
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима пре 
закључења уговора о раду (не у склопу конкур-
сне документације). Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Пријаве се могу послати и елек-
тронски на natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs. Сва 
документација којом се доказује испуњеност усло-
ва мора бити скенирана. Уколико, у року од 24 
часа од момента слања, не добијете потврду да 
је ваш имејл примљен, треба контактирати секре-
тара на број 024/559-255, радним данима од 9 до 
11 часова. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Документација се, 
уз решење о избору, враћа кандидатима. Уколи-
ко кандидат да погрешну адресу или не подигне 
послату пошиљку, моћи ће да је преузме у секре-
таријату школе у року од 2 месеца од дана доно-
шења одлуке. Након истека тог рока, школа не 
преузима обавезу даљег чувања документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-300

Стручни сарадник - истраживач 
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, 
минимално 5 година радног искуства у високош-
колској установи, познавање рада на компјутеру 
на високом нивоу, коришћење неког од специ-
фичних софтверских пакета текста (Open Office, 
Microsof Word), софтвера за техничку обраду 
цртежа (CAD-Corel Draw) и софтвера базираних 
на примени методе коначних елемената (Abaqus, 
Ansys, Plaxis, Platea, Civil 3D), објављено минимум 
15 научних / стручних радова, добро познавање 
барем једног од светских језика. Предност: иску-
ство у изради пројеката намењених привреди у 
области саобраћајница, објављени радови са СЦИ 
листе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, дипломе о завршеним нивои-
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ма студирања, доказ о уписаним докторским сту-
дијама, списак научних радова, као и саме радо-
ве (у електронској форми). Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Ближе информације се могу доби-
ти на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказом 
о испуњености услова слати на горе наведену 
адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-300

Наставник у звању доцент, за уже 
научне области Математика и 

Геоинформатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно иску-
ство 5 година у педагошком раду. Кандидати 
поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене чланом 74 став 6 Закона о висо-
ком образовању и изборне елементе за звање 
доцента предвиђене Правилником о ближим и 
минималним условима за избор наставника бр. 
01-134/4 од 25.02.2021. године и чланом 130 став 
6 Статута Грађевинског факултета.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, диплому факултета, диплому 
доктора наука и списак објављених радова и саме 
радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен 
10 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања.Непотпуне и неблаговремене прис-
пеле пријаве се неће разматрати. Ближе инфор-
мације се могу добити на телефон: 024/554-300. 
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати 
на горе наведену адресу.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат, поред одговарајућег обра-
зовања предвиђеним Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основним школама, треба да испуњава и 
друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће образовање из члана 140 
став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци); 3) да није правоснаж-
ном судском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и кривична 
дела насиље у породици, одузимање, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја а потребну документацију, 

заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству односно извод из матичних књиге рођених 
- оргинал или оверена копија не старија од 6 
месеци), оверени препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима), оргинал 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторног понашања и краћу биографију. Пријаве 
се достављају на адресу школе: Основна шко-
ла „Николај Велимировић “ 15000 Шабац, Владе 
Јовановића 52, са назнаком “Конкурс за настав-
ника разредне наставе” или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 015/350-483.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник предметне наставе 
математике

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005.г.; испуњеност услова у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
– исп., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021); 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2018, 27/208 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), а то је непостојање правоснажне пре-
суде за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. познавање српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који кандидат може преузети са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, кандидат под-
носи доказ о степену и врсти образовања, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе (не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкурса). 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
кандидата прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Сва документа кандидати прилажу као 

оверене копије или у оригиналу, а неблаговре-
мене и непотпуне пријаве комисија неће разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом се 
достављају у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Наставник дефектолог - 
олигофренолог

на одређено време ради замене 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са места вршиоца дужности 

директора школе

УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипл. дефекто-
лог олигофренолог, психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да кандидат има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: рок за доставу пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати су 
дужни да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених, доказ да је кандидат сте-
као образовање на језику на коме се обавља 
образовно-васпитни рад ако образовање није 
стечено на том језику, уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трејању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривичнадела 
примање и дасвање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, пријавни формулар (са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), кратку биографију. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 015/341-129.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

e-mail: oscbglusci@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/20 
и 129/2021) као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
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11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
и 18/2021). Члан 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописује ускло-
ве за пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописано је наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021 и 18/2021) ) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наставе и 
других облика образовно-васпитног рада на рад-
ном месту наставник математике, и то: професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - 
информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финан-
сија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор мате-
матике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математи-
ка, дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), професор 

хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - 
теоријско усмерење, професор математике - тео-
ријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар - професор математике. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-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 наста-
ве математике и физике односно математике и 
информатике. 

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву и пријавни фор-
мулар треба да достави: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе или уверења), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству РС не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена 
фотокопија), доказ 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 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 шест месеци - оригинал или оверена 
фотокопија), доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика са методиком оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: кандидати 
који су стекли академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер поред оверене фото-
копије диломе или уверења са мастер студија 
достављају и оверену фотокопију дипломе или 
уверења основних академских студија као доказ 
да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са доказом који 
потврђује да имају положен испит из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и прези-
ме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са 
доказима доставити у року 8 дана од дана огла-
шавања у публикацији „Послови”. Пријаве доста-
вити на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

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

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - друти закон, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16. 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21 и 18/21), 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); 3. да нису осуђивани 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују 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. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) чла-
на 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 

ОСТАЛО: кандидати уз одштампани пријавни фор-
мулар (на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС) на конкурс треба да доставе следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија - не старије од 6 месеци); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 
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слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из МУП-а да није старије од 6 месеци), доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, односно српски језик (дипло-
ма издата и стечена на српском језику или уве-
рење одговарајуће високошколске установе да је 
лице положило испит из српског језика оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. На одштампаном 
пријавном формулару кандидати треба да доп-
ишу адресу пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон и адресу електронске поште ако 
је кандидат поседује. Пријавни формулар са дока-
зима доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови” на горе наведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 015/334-
910, 334-911.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ” 
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs

Стручни сарадник - дефектолог
са 50% радног времена, за рад у 

матичној школи у Шапцу, на одређено 
време до повратка раднице са 

породиљског и одуства са рада ради 
неге детета до 27.10.2022. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спре-
му, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава 
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – и др. 
Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за 
пријаву на конкурс - наћи на сајту МПНТР) са 
кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе) 2. потврду о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосквнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и протув човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 
5. доказ о познавању српског језика и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Небла-
говремене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса неће се разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу или лично 
предати у Секретаријату школе у времену од 08 
до 14 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1

тел. 015/556-395

Професор математике

Професор математике
са 82% радног времена

Професор енглеског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу 
врсту стручне спреме сагласно одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама као и да испуњава тражене 
услове из члана139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу школе. Уз пријаву приложити доказе о 
испуњености тражених услова / да је држављанин 
РС, уверење о неосуђиваности (оба уверења не 
старија од 6 месеци) оверену фотокопију дипло-
ме, доказ о знању српског језика подноси само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад с децом под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора 
о ради. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве и приложена 
документација се не враћају.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 062/882-5735

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 50% радног времена

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

ра о раду. Документација се доставља у оригина-
лима или у овереним фотокопијама не старијим 
од шест месеци и не враћа се кандидатима. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију и ЦВ (радна биографија) у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком ”Пријава за конкурс 
за пријем у радни однос”. Информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 062/8825-735.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3500-531

Наставник предметне, практичне 
наставе и вежби / вежби и блок 

наставе - уже стручних предмета у 
области фармације

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани фармацеут или 
магистар фармације. Кандидати треба да испуња-
вају следеће услове: 1. да су стекли одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на основама система образовања и васпитања: 
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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговајауће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему ово лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
чланом 4 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19); 
1а) обавезно образовање кандидата из тачке 1) 
а у складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
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свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс и подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова 
из тачке 2 доставља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије, треба да приложе следеће доказе: 
попуњен пријавни формулар; диплому о стече-
ном образовању, (оверена фотокопија); доказ о 
испуњености услова из тачке 1а), (оверена фото-
копија); доказ о неосуђиваности (не старији од 
шест месеци); уверење о држављанству, (овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених, 
(оверена фотокопија). Рок за пријаву на конкурс: 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 031/3512-694 - централа или 
031/3500-531 - секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

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

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19 и 6/20 и 
129/21) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС- Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
и 18/2021) и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. са има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз штампани образац пријавног 
формулара кандидати достављају и: кратку био-
графију (ЦВ), оверену фотокопију дипоме о сте-
ченом одговарајућем образовању; потврду или 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну копију); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена копију); 
кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду / уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту / 
испиту за лиценцу. Кандидат који нема образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од 

једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као и услов за полагање испита за 
лиценцу (сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина). Доказ 
о знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Канадидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање која ће 
извршити процену применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс подне-
ти лично или слати на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријаве 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве и приложена документација 
се не враћају.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да поседује одго-
варајуће високо образовање за наставника, вас-
питача или стручног сарадника из чланова 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника средње стручне школе из под-
ручја рада саобраћај, геодезија и грађевинар-
ство, текстилство и кожарство и личне услуге, за 
педагога и психолога стечено: 1) и на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
уз које кандидат мора да има претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад (лицен-
цу или стручни испит за наставника или стручног 
сарадника); да поседује лиценцу 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); нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од накмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; да зна српски језик 
на коме се остварује васпитно образовни рад; 
да поседује држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидати за избор директора 
треба да доставе: биографију са прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе; оверен препис/ оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис/оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу однос-
но стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника, доказ о положеном испиту за дирек-
тора установе уколико је положио испит; потвр-
ду о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ (лекарско уверење) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - не старије од 6 месеци; уве-
рење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима конкурса- 
не старије од 6 месеци; уверење суда да против 
њега није покренут кривични поступак- не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству ори-
гинал/ оверену фотокопију-не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених оригинал/
оверена фотокопија не старији од 6 месеци, доказ 
о познавању српског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику у виду доказа да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања доставља само 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе; друге прилоге којима канди-
дат доказује своје успехе у наставно-педагошком 
раду, организационе и менаџерске способности. 
Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са траженом документацијом 
доставити на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе” или лично 
у Секретаријат школе сваким радним даном од 
8.00-13,00 часова. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, телефон 
031/514-272.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”

Чајетина, Сирогојно бб.
тел. 031/3802-002

Наставник математике
за 88,8% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс са кратком био-
графијом и попуњеним пријавним формуларом 
објављеним на званичној интернет страници 
Министарства, кандидати подносе: 1. доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме, за 
наставника према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019, 
14/2020 и 2/2021) - оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (уколико је 
кандидат стекао високо образовање на студија-
ма другог степена, доставља оврену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија), 2. уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. потвр-
ду 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
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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. уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); 5. извод из мати-
чне књиге рођених; 6. доказ о познавању српс-
ког језика (није потребан уколико се школовање 
кандиата обављало на српском језику). Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу или донети лично у 
просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 
часова. За сва питања поводом конкурса обра-
тити се секретару Школе на контакт телефон: 
031/3802-002.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње струч-
не школе и подручја рада: машинство и обрада 
метала, електротехника, геологија, рударство и 
металургија, хемија, неметали и графичарство, 
шумарство и обрада дрвета, или за педагога или 
психолога, стечено на: студијама другог степе-
на (мастер академске струдије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз које кандидат 
мора да има претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника (лиценцу), односно положен стручни 
испит; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављ ном, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора прилаже следећа 
документа оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са одредба-
ма члана 140 Закона о основама система обра-
зовања; оверену копију доказа о дозволи за рад 
наставника или стручног сарадника (уверење о 
положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу; уверење о положеном испиту за директора 
(пријава ће се сматрати потпуном уколико канди-
дат нема положен испит за директора школе, али 
је изабрани кандидат дужан да га положи у року 

од 2 године од дана ступања на дужност), доказ 
о најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, не старије од 6 месеци; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак - не старије од 6 
месеци; уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања не старије од 6 месеци 
(ово уверење издаје надлежна служба Министар-
ства унутрашњих послова, извод из матичне књи-
ге рођених - достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о сте-
ченом образовања, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оверену копију доказа да 
зна српски језик (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директора 
школе; биографију са кратким прегледом радних 
ангажовања и предлог програма рада директора 
школе. У складу са чланом 123 став 14 Закона 
кандидат може доставити и оригинал или овере-
ну копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду. Копије доказа које се поносе при 
конкурисању за избор директора школе оверавају 
се од стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
- формулар за пријаву наконкурс), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља лично или поштом 
у претходно наведеном року на адресу школе: 
Техничка школа, 31000 Ужице, Трг Светог Саве 
34, са назнаком „Конкурс за директора”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона 
031/512-596.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” 
14224 Лајковац, Светог Саве 3 
тел. 014/3431-300, 3431-336

Наставник математике
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом, и то: 1) да има одговарајуће образовање 
(доставити диплому или уверење - може овере-
на фотокопија); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доставити одговарајуће потврде одн. уверења 
из МУП-а односно надлежног суда); 4) да има 
држављанство Републике Србије (доставити уве-
рење); 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) -5) овог члана 
обавезни су део, уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана, прибавља се пре 

закључења уговора. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и 
горе наведену документацију са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. За кан-
дидате који конкуришу за радна места наставни-
ка, обавезно је одговарајуће високо образоавање 
за наставника, предиђено чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као степен 
и врсту образовања, који су предвиђени Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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). Пријаве са 
наведеном документацијом, уз назначену адресу 
односно контаткт телефон, доставити поштом на 
адресу школе, или лично.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом, и то: 1) да има одговарајуће образовање 
(доставити диплому или уверење - може овере-
на фотокопија); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доставити одговарајуће потврде одн. уве-
рења из МУП-а одн. надлежног суда); 4) да има 
држављанство Републике Србије (доставити уве-
рење); 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) -5) овог члана 
обавезни су део, уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана, прибавља се пре 
закључења уговора. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и 
горе наведену документацију са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. За кан-
дидате који конкуришу за радна места наставни-
ка, обавезно је одговарајуће високо образоавање 
за наставника, предиђено чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као степен 
и врсту образовања, који су предвиђени Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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). Пријаве са 
наведеном документацијом, уз назначену адресу 
односно контаткт телефон, доставити поштом на 
адресу школе, или лично.

Наставник српског језика
са 83% радног времена

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система, 
прописано је да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом, и то: 1) да има одговарајуће образовање 
(доставити диплому или уверење - може овере-
на фотокопија); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
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дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доставити одговарајуће потврде одн. уве-
рења из МУП-а одн. надлежног суда); 4) да има 
држављанство Републике Србије (доставити уве-
рење); 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) -5) овог члана 
обавезни су део, уз пријаву на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана, прибавља се пре 
закључења уговора. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и 
горе наведену документацију са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. За кан-
дидате који конкуришу за радна места наставни-
ка, обавезно је одговарајуће високо образоавање 
за наставника, предиђено чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као степен 
и врсту образовања, који су предвиђени Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка 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). Пријаве са 
наведеном документацијом, уз назначену адресу 
односно контаткт телефон, доставити поштом на 
адресу школе, или лично.

ОШ “СВЕТИ САВА” 
14202 Памбуковица, Памбуковица бб.

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Радуши, 
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачке 1) -5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 
142 став 1 и 4. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др закон 10/19 и 6/20), 1) има одговарајуће 
образовање према одредбама о Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављње 
малолетног лица или родоскрнуће, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6) у складу са 
чланом 142 став 1 да има образовање из психо-
лошких, 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 психолош-

ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из става 1 члана 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, а кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1 обавезан је да стекне у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услов из тачке 1 доказује се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из тачке 1), 3) -5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
одштампани и читко попуњен пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у рад-
ни однос у установама образовања и васпитања) 
доставити: пријаву на конкурс са основним био-
графским подацима (својеручно потписана); ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању; у складу са чланом 142 став 1 да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање 
из става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; доказ да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима представља лекар-
ско уверење не старије од 6 месеци у тренутку 
подношења пријаве на конкурс, издато од стране 
овлашћење здравствене установе (доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса а пре закључења 
уговора о раду); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које му 
је изречена безусловна 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и доказ да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, потврда повереника за 
заштиту равноправности. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата, који се, у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на предходну проверу психофизичке спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва за пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе непосредно или путем телефона 
на број: 014/481-108, особа за контакт: секретар 
школе.

ВРАЊЕ

ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825

Наставник физике
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове из члана139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то да: 
1) има одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
3/20, 14/20, 1/21); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и попуњен и 
одштампан пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС кандидати су дужни да приложе и одго-
варајућу документацију којом се доказује испуње-
ност прописаних услова и то: оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старији од 6 месеци), оригинал уверења 
о неосуђиваности. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови.” Ближе информације могу се добити од 
секретара школе на телефон 017/474- 825. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу, лично или 
поштом у затвореној коверти са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб.
тел. 017/877-091

e-mail: osgdbos@gmail.com

Наставник музичке културе

Наставник енглеског језика

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. Закон, 10/19, 6/2020 и 
129/2021) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
и 18/2021), и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидат треба и: 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик као и језик нацио-
налне мањине (бугарски језик), на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани образац пријавног 
формулара кандидати достављају: очитана лична 
карта кандидата; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал, уверење 
не може бити старије од шест месеци); уверење 
о неосуђиваности надлежног основног и вишег 
суда (оригинал, уверење не може бити старије 
од шест месеци); уверење да се не води истра-
га пред надлежним основним и вишим јавним 
тужилаштвом (оригинал, уверење не може бити 
старије од шест месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); кратку биографију; доказ о позна-
вању српског језика и језика националне мањине 

(бугарски језик) на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у установи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима у Нацио-
налну службу за запошљавање, која ће извршити 
процену применом стандардизованих поступа-
ка. Лекарско уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити путем поште на горе наведену 
адресу или лично код секретара школе, са наз-
наком „За конкурс, за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести радно место за које се 
конкурише)”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. У пријави обавезно навести контакт теле-
фон. Школа није у обавези да врати конкурсну 
документацију пријављеним кандидатима. Ближе 
информације о конкурсу кандидати могу добити 
од секретара школе, контакт тел. 017/877-091.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб.
тел. 017/877-091

e-mail: osgdbos@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). На конкурс за директора 
школе може да буде изабрано лице које испуња-
ва следеће услове и то: 1. услов прописан чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) односно одговарајуће високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат треба и: 2. да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (лиценцу); 3. да има обуку и положен испит 
за директора школе, односно лиценцу за дирек-
тора школе (кандидат који не поседује лиценцу 
за директора може бити изабран, али ће бити у 
обавези да испит за директора школе положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); 
4. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеће-
ног одговарајућег образовања; 5. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да има држављанство Републике 
Србије; 8. да зна српски језик као и језик нацио-
налне мањине (бугарски језик), на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидат тре-
ба да достави: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби или радном односу и предлог 
мера, организације и начина руковођења шко-
лом коју би спровео као директор; диплому о 
стеченом одговарајућем образовању у складу 
са чланом 140 Закона (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да има одговарајуће рад-
но искуство на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење мора садржати јасно наведено радно 
место на којем је кандидат стекао радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања 
(оригинал уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о положеном испиту за лицен-
цу или стручном испиту (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (оригинал, 
уверење не може бити старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија, извод не може бити старији од 
шест месеци); очитану личну карту; уверење из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал, уверење 
не може бити старије од шест месеци); уверење 
о неосуђиваности надлежног основног и вишег 
суда (оригинал, уверење не може бити старије 
од шест месеци); уверење да се не води истра-
га пред надлежним основним и вишим јавним 
тужилаштвом (оригинал, уверење не може бити 
старије од шест месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата који је 
предходно обављао дужност директора школе, 
доставља кандидат који поседује извештај про-
светног саветника (оверена фотокопија) у супрот-
ном је потребно доставити потврду да није вршен 
стручно-педагошки надзор над радом кандидата 
и није био директор у време спољашњег вредно-
вања школе; доказ о знању српског језика и јези-
ка националне мањине (бугарски језик) на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у установи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; кандидат који има 
положен испит за директора установе доставља 
уверење о положеном испиту (оригинал или ове-
рену фотокопију); изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора установе, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност; доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал лекарско уверење 
не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, при-
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ложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Пријаве са докази-
ма о испуњености услова доставити путем поште 
на горе наведену адресу или лично код секретара 
школе, са назнаком „За конкурс за избор дирек-
тора”. Неуредне, неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
на конкурс и достављена документација се не 
враћају кандидатима. Ближе информације о кон-
курсу кандидати могу добити од секретара школе, 
контакт телефон 017/877-091.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Општина Бујановац, село Левосоје
тел. 017/7652-239

Помоћни радник - чистач
место рада ОШ „Вук С. Караџић”, 

издвојено одељење школе у селу Осларе

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не одредбама чл. 139, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон 10/2019, 
бр. 27/2018 - др. закон 10/19, бр. 6/2020 и бр. 
129/21) и чл. 16 и 28 Правилника о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака у 
ОШ „Вук Стефановић Караџић”. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 2. ове-
рен препис (копију) сведочанства о завршеном 
основном образовању; 3. оригинал / оверену 
копију уверења о држављанству РС - не старије 
од 6 месеци, 4. оригинал / оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; 5. оригинал / оверену 
копију уверења о неосуђиваности издатог након 
расписивања конкурса од стране Полицијске 
управе МУП-а, 6. радну биографију и број теле-
фона за контакт, 7. доказ да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или копији која је прописно ове-
рена код јавног бележника. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 овог закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава 
и упућује их на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, обавља разговор са кандидатима 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама школе о чему ће кандидати 
бити накнадно обавештени. Комисија сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор школе ће донети решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе свих 
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
”Послови” Националне службе за запошљавање. 
Ближе информацје о јавном конкурсу могу се 
добити на телефон: 017/7652-239. Пријаве слати 

на горе адресу: Основна школа „Вук Стефановић 
Караџић”, Левосоје, Бујановац. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА 
ШКОЛА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

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

Професор историје
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније 

до 31. августа текуће школске године, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, звање: 
професор историје, професор историје и геогра-
фије, дипломирани историчар, мастер истори-
чар, дипломирани историчар - мастер. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане члановима 
139, 140, 141 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да поседује 
одговарајуће образовање за наставника у скла-
ду 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 осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1, 3, 5 овог чла-
на 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 доставе следећа документа: диплому 
или уверење о стеченом образовању- оригинал 
или оверену фотокопију (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију (не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије 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 обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ о познавању српског језика и јези-
ка 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, канди-
дат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, тј. доказе о испуњености 
услова, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи (поштом или лично) 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на одређено време (не отва-
рати)”, односно са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос на одређено време (не отварати) “. 

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени галас-
ник РС”, број: 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата 
по овом конкурсу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Контакт 
телефон: 017/825-051.

Секретар школе
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 31. августа 
текуће школске године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: завршен правни факултет - мастер дру-
гог степена академских студија. Кандидат треба 
да испуњава следеће услове прописане члано-
вима 132, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: образовање 
из области правних наука - завршене студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно образовање стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1, 3, 5 овог чла-
на 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 доставе следећа документа: диплому 
или уверење о стеченом образовању- оригинал 
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 Републике 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 васпи-
тања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021), 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 каз-
нене евиденције о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. 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 уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, тј. доказе о испуњености услова, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
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достављају школи (поштом или лично) на горе 
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем 
у радни однос на одређено време (не отварати) 
“, односно са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на одређено време (не отварати) “. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Докази о испуњавању усло-
ва предвиђених овим огласом, ако нису ориги-
нални, него фотокопије или преписи, морају бити 
оверени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени галасник РС” 
број: 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору кандидата 
по овом конкурсу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Контакт 
телефон: 017-825-051.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ “

175823 Прешево, Рајинце бб.
тел. 062/1429-251

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, стечено: а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
извод из МКР и држљанство РС; 5) да зна срп-
ски језик (образовно васпитни рад се обавља на 
албанском језику). Докази о испуњености услова 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, на 
горе наведену адресу најкасније у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност закон-
ских услова кандидата за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана када му конкурсна комисија, после 
обављеног разговора са кандидатима, достави 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове по конкурсу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 062/1429-251.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
“МЛАДОСТ”

26300 Вршац, Омладински трг бб.

Наставник енглеског језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се ост-
варује на српском језику. Поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („ Службени гласник РС - Просветни 
гласник „ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
и 18/2021), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање 1) на студијама другог степе-
на (мастер акадамске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису који је уређивао високо бразовање 
до 10. септембра 2005. године и да је: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; дипломирани филолог англиста; 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Енглески језик и књижевност; Енглески 
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик 
и књижевност са другом страном филологијом. 
Обавезно образовање лица из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из горе наведених дисциплина. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи у оригиналу или 
овереном препису/фотокопији следећу доку-
ментацију: 1) потписану биографију (ЦВ); 2) 
извод из матичне књиге рођених; 3) уверење 
о држављанству не старије од шест месеци; 
4) диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; 5) лица која су стекла 
академско звање мастер у обавези су да доста-
ве и уверење или диплому о претходно заврше-
ним основним академским студијама из области 
предмета, односно на студијским групама/про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески језик 
и књижевност; Англистика, Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом; 6) 
доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту 
за лиценцу, кандидат који нема образовање 
из тачке 6) 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; 7) уколико кандидат није стекао 
основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
8) доказ о неосуђиваности, не старији од шест 
месеци (уверење од МУП-а). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ностима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија коју именује директор утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који испуњавају све усло-
ве конкурса упућује у року од осам дана на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити 
благовремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са канди-
датима са листе и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложењне листе од стране конкурсне коми-
сије. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је Гор-
дана Дамњановић, секретар установе, телефон: 
069/1015-008. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на адресу: ОШ 
„Младост“, 26300 Вршац, Омладински трг бб.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

e-mail: velikosredisteskola@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа на основу Закона 
о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61.05, 54/09, 
32/13.75/1413.17, 113/17, 95/18) као и услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/2021) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021) и то да: а) има одговарајуће 
образовање; б) одговарајуће високо образовање 
и васпитања стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), студије 
другог степена из области педагошких науке или 
интердисциплинарне, муктидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области педагошких наука, односно на основним 
студијама у трајању од четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 године; в) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; г) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; д) има држављанство Републике 
Србије; ђ) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке а), б), г) д) и ђ) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке в) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Осим 
наведеног, кандидати достављају и: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о положе-
ном стручном испиту (ако поседује); извод из мати-
чне књиге рођених (оргинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оргинал или оверену 
копију); доказ о неосуђиваности (оргинал или ове-
рену копију); краћу радну биограгију. Кандидати 
подносе пријаве у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“, и то на 
пријавном формулару који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, уз који се доставља потребна 
документација. Пријаве се подносе на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Контакт телефон: 013/892-133.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да имају одговарајуће образовање. 
Кандидат мора да има средње образовање и то: 
медицинску школу васпитачког смера, IV сте-
пен стручне спреме, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
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 и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминиторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно образовни рад. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе оверене пре-
писе: дипломе о стручној спреми за радно место 
медицинске сестре-васпитача; уверење - потврду 
о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (да није старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву 
у случају да је одговарајуће образовање стечено 
ван територије Републике Србије. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање у Зајечару. 

Чистачица
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања и да имају одговарајуће образовање. Кан-
дидат мора да: има основно образовање, I степен 
стручне спреме; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 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, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на којем остварује вас-
питно образовни рад. Уз пријаву кандидати треба 
да доставе оверене преписе и то: сведочанство 
о завршеној основној школи; уверење - потврду 
о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (да није старије од 6 

месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву 
у случају да је одговарајуће образовање стечено 
ван територије Републике Србије. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање у Зајечару. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“, лично или на горе наведену адре-
су. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем од стране директора Уста-
нове.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник психологије
са 30% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018, 10/19, 6/20 и 129/21 - 
даље: Закон) и важећим Правилником о степену и 
врсти образовања, врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у средњим стручним школама и то: да има високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, као и високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 
тачка 3) Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на пријав-
ном формулару који се преузима са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе); доказ да канди-

Посао се не чека,  
посао се тражи
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дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Зако-
на и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС - 
не старији од 30 дана); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење - не 
старије од шест месеци); доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). 
Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Након 
добијених резултата добијене психолошке проце-
не, конкурсна комисија утврђује листу кандида-
та за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору који доноси решење о избору канди-
дата. Осим наведеног, кандидати достављају и 
остала документа од значаја за одлучивање, и 
то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу - фотокопија или ориги-
нал) и краћу радну биографију. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу, као и пријава која је пре-
дата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног праз-
ника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава 
која у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу 
са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Информације о конкурсу могу се добити телефо-
ном на број 019/422-876.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1

Домар / мајстор одржавања
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог на рад

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
у складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одгова-
рајуће образовање и то у складу са чланом 45 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ ”Ђура Јакшић” у Зајечару, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-

тављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању сходно чл. 45 Правил-
ника о организацији и ситематизацији послова у 
ОШ ”Ђура Јакшић” у Зајечару - средње образо-
вање, и то у трајању од четири године машински 
техничар или средње образовање, и то у трајању 
од две или три године, руковалац парних котло-
ва / руковалац котловских постројења / електро-
заваривач / машиниста термопостројења (чврста 
горива) - оверена фотокопија доказа о образо-
вању; доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС - оригинал не старији од 6 месе-
ци); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (оригинал уверења - не старији од 
шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе - оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат мора поседовати 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници за чврста горива) (доказ: оверена 
фотокопија доказа о положеном испиту). Лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу, у складу са Законом и под-
законским актима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или преда-
ти препорученом поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком “За комисију за избор “. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о конкур-
су могу се добити непосредно у школи, као и на 
телефон 019/34-00-517.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање, у 
складу са члановима 140 и 142 Закона, као и у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС” број 11/12....4/21) и 
то: за наставника разредне наставе: професор 
разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик. У складу са чланом 142 
Закона за послове наставника предметне наставе, 
кандидат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких у методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Исто образовање кандидат је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријем-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Школи се доставља сле-
дећа документација: пријани формулар, оригинал 
или оверен препис дипломе, додатак дипломи, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу издат од 01.03.2010.г.), доказ о знању 
српског језика доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стеченом том језику (доказ да 
је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику или је положило испит из 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); уверење МУП да лице није осуђивано 
односно извод из казнене евиденције. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора. 
За кандидате који су изабрани у ужи круг врши 
се провера психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима од стране надлежне служба за 
послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Сва приложена документа морају 
бити уредно оверена. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Информационе технологије
УСЛОВИ: услови за звање редовног професора: 
доктор техничких наука, смисао за наставни рад, 
већи број научних радова који утичу на развој 
научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, односно већи број признатих умет-
ничких остварења значајних за развој уметности, 
већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скупови-
ма, објављен уџбеник или монографију или ори-
гинално стручно остварење, остварене резултате 
у развоју научног-наставног подмлатка на факул-
тету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање асистента за 
ужу научну област Информационе 

технологије у образовању
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за звање асистента: студент 
докторских студија, који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) и који показује смисао за настав-
ни рад као и услови прописани чланом 84 Зако-
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на о високом образовању, чланом 89-б Статута 
Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрења-
нину, чланом 6 Правилника о условима, начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Техничког факултета „Михајло 
Пупин”у Зрењанину.

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Машинско инжењерство и ужу 
научну област Индустријско 

инжењерство
УСЛОВИ: услови за звање редовног професора: 
доктор техничких наука, смисао за наставни рад, 
већи број научних радова који утичу на развој 
научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, односно већи број признатих умет-
ничких остварења значајних за развој уметности, 
већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скупови-
ма, објављен уџбеник или монографију или ори-
гинално стручно остварење, остварене резултате 
у развоју научног-наставног подмлатка на факул-
тету, учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

Наставник у сва звања, доцент / 
ванредни професор на одређено 

време од 5 година, редовни 
професор на неодређено време, за 

ужу научну област Математика
УСЛОВИ: услови за звање редовног професора: 
доктор техничких наука, смисао за наставни рад, 
већи број научних радова који утичу на развој 
научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, односно већи број признатих умет-
ничких остварења значајних за развој уметности, 
већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скупови-
ма, објављен уџбеник или монографију или ори-
гинално стручно остварење, остварене резултате 
у развоју научног-наставног подмлатка на факул-
тету, учешће у завршним радовима на специја-
листичким и мастер академским студијама. Услови 
за звање ванредног професора: доктор техничких 
наука, смисао за наставни рад, објављени научни, 
односно стручни радови са рецензијама у научним 
часописима или зборницима, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама, оригинал-
но стручно остварење (пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта и сл), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима. Усло-
ви за звање доцента: доктор наука, смисао за 
наставни рад, најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, научни и 
стручни радови објављени у научним часописи-
ма или зборницима, са рецензијама, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 87 Статута Факултета, чланом 14 
Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члан 3 Правилника о поступку за стицање звања 
и заснивање радног односа наставника Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

ОСТАЛО: пријаве са прилозима: докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фото-
копије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове, подносе се 
Факултету у року од 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови” на адресу: Технички факул-
тет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића 
б.б., са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 
023/550-515.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2
тел. 023/3868-010

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
- 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 6/20) 
и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекло: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 образов-
но-васпитни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог 
конкурса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс потребно је прило-
жити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; 2. био-
графију, 3. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду; 5. ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству (да 
није старије од 6 месеци); 7. оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: за пријем у радни однос: учесник кон-
курса поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло, а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; (4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар - информатичар; (6) дипломирани 
математичар - професор математике; (7) дипло-
мирани математичар за математику економије; (8) 
професор математике - теоријско усмерење; (9) 
професор математике - теоријски смер; (10) про-
фесор математике и рачунарства; (11) професор 
информатике - математике; (12) професор хемије 
- математике; (13) професор географије - матема-
тике; (14) професор физике - математике; (15) 
професор биологије - математике; (16) дипломи-
рани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипло-
мирани математичар - примењена математика; 
(19) дипломирани математичар - математика 
финансија; (20) дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије); 
(21) дипломирани информатичар; (22) дипломи-
рани професор математике - мастер; (23) дипло-
мирани математичар - мастер; (24) мастер мате-
матичар; (25) мастер професор математике; (26) 
мастер математичар - професор математике. Лице 
из тачке 1-26. које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије). 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
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које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Учесници 
конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме. Канди-
дат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 1 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему вој-
ног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); 3. потврду о положеним испитима из 
предмета Геометрија или Основи Геометрије - 
оригинал или оверена копија; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услове 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик; 6. оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 7 доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученици-
ма доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на адресу: Медицинска школа 23000 
Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком „за кон-
курс”. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или телефоном на 
број 023/533-270. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандида-
тима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Комисија образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове доставља директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. 
Решење о избору кандидата се, када постане 
коначно, оглашава на званичној интернет страни-
ци Министарства надлежног за послове просвете.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да поседује одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најамање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовањедо 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад. 
(диплома о стеченом образовању на српском јези-
ку које се приложи као доказ под тачком 1 сматра 
се доказом о знању српског језика под овом тач-
ком 5). Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже 
следећу документацију (у оргиналу или оверену 
фотокопију): кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs); потписану радну биографију, очитану личну 
карту (или фотокопију, ако је лична карта без 
чипа), оргинал / оверену фотокопију дипломе о 
стручној спреми, документ о положеном испиту 

за лиценцу, односно стручном испиту (уколико 
кандидат исту поседује) - оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци; оргинал / оверену копију 
уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, оргинал / оверену копију извода из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци, оргинал 
/ оверену копију уверења о неосуђиваности изда-
ту од стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријаве 15 дана од дана објављи-
вања огласа у публикцији Националне служе за 
запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама, неће се узети у раз-
матрање. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе на својим пријавама. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Прија-
ве са кратком биографијом и потребном докумен-
тацијом доставити на горе наведену адресу.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) средње образовање здравствене струке 
у трајању од четири године, смер медицинска 
сестра –васпитач; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује васпитно-об-
разовни рад (диплома о стеченом образовању на 
српском језику које се приложи као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика 
под овом тачком 5). Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат прилаже следећу документацију (у оргина-
лу или оверену фотокопију): попуњен пријавни 
формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs), потписану радну биографију, очитану 
личну карту (или фотокопију, ако је лична карта 
без чипа), оргинал / оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, оргинал / оверену копију 
уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, оргинал / оверену копију извода из матичне 
књиге рођених - не старије од 6 месеци, оргинал 
/ оверену копију уверења о неосуђиваности изда-
ту од стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава 15 дана од дана објављи-
вања огласа у публикцији Националне служе за 
запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама, неће се узети у раз-
матрање. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе на својим пријавама. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве са 
кратком биографијом и потребном документацијом 
доставити на горе наведену адресу.
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УСЛОВИ: поред општих услова утврђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има завршену основну школу. 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на коме се оства-
рује васпитно образовни рад (диплома о стече-
ном образовању на српском језику које се при-
ложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика под овом тачком 5). Уз 
пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу 
документацију (у оргиналу или оверену фотоко-
пију): попуњен пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs), потписану рад-
ну биографију, очитану личну карту (или фото-
копију, ако је лична карта без чипа), оргинал / 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 
оргинал / оверену копију уверења о држављан-
ству- не старије од 6 месеци, оргинал / оверену 
копију извода из матичне књиге рођених - не 
старије од 6 месеци, оргинал / оверену копију 
уверења о неосуђиваности издату од стране 
МУП-а- не старије од 6 месеци. Рок за подношење 
пријаве 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикцији Националне служе за запошљавање 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са приложеним, а неовереним 
фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе на 
својим пријавама. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Пријаве са кратком 
биографијом и потребном документацијом доста-
вити на горе наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23101 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да има: одго-
варајуће образовање стечено на а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-

лама: проф. физичког васпитања; дипл. педагог 
физичке културе; проф. физичке културе; проф. 
физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; проф. физичког васпи-
тања - дипл. организатор спортске рекреације; 
проф. физичког васпитања - дипл. кинезитера-
пеут; дипл. проф. физичког васпитања и спорта 
- мастер; дипл. проф. физичког васпитања кине-
зитерапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет). Знање српског 
језика, психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима (доказ о испуњености 
овог услова прибавља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду), држављанство 
Републике Србије, да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc). Оверену фото-
копију дипломе (уверења) о завршеном факулте-
ту. Оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије. Оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван. Фото-
копије приложених докумената морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријављени кандидати биће 
позвани на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова кон-
курса је 10 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на конкурс слати поштом 
или предати лично са назнаком „За конкурс”, на 
адресу школе.

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 - 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да има: одго-
варајуће образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем (у 
складу са чл. 140 ст. 3 Закона) или одговарајуће 
средње образовање и положен специјалистички, 
односно мајсторски испит и петогодишње рад-
но искуство у струци стечено после специјалис-
тичког, односно мајсторског испита (у складу са 
чл. 141 ст. 4 Закона). Положен специјалистички 
испит за возача моторних возила - инструктора 
или инструктора вожње, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада саобраћај. У 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама, наставу изводи за део садржаја обуке 
вожње: дипл. саобраћајни инжењер, односно 
дипл. инж. саобраћаја, одсеци друмски и град-
ски саобраћај или друмски и градски собраћај 

и транспорт; наставник практичне наставе сао-
браћајне струке; саобраћајни инжењер, односно 
инжењер саобраћаја одсеци или одељење друм-
ски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; мастер инжењер сао-
браћаја, претходно завршене основне академске 
студије из саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и 
градски саобраћај и транспорт - безбедност дру-
мског саобраћаја; саобраћај и транспорт; дипл. 
инжењер саобраћаја, завршене основне ака-
демске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и 
градски саобраћај и транспорт - транспорт; друм-
ски и градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; спе-
цијалиста струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 
саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 
саобраћај; возач моторних возила - инструктор; 
инструктор вожње. Знање српског језика Психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (доказ о испуњености овог услова при-
бавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), држављанство Републике Србије, 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
на конкурс доставити: попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
стеченом образовању, потврду о радном искуству 
у струци стеченом после специјалистичког испи-
та, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван. Фото-
копије приложених докумената морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати ће бити позвани 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса је 
10 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на конкурс слати поштом или предати 
лично са назнаком „За конкурс” на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник предметне наставе  
српски језик

у другом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана, са 22,22% радног времена

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, 
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32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18) 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
члану 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и 
у члану 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, а то су: 1.
да има одговарајуће образовање и то: А) високо 
образовање на студијама 2.степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Изузетно: настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 1. 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора 
имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 1 
Закона. У складу са чланом 143. Закона, када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника; када је образовање стечено у систему 
војног школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника; када је 
образовање стечено у иностранству, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља лице које 
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце посло-
ве наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи), 2. 
лице које испуњава услове за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника са радним стажом сте-
ченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), 3. 
лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 

2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови), 4. сарадник у предшколској установи (ако 
има образовање из члана 142 Закона), 5. педа-
гошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним 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 васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. 
доказ о одговарајућем високом образовању а) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања, а лице које је стекло 
академско звање мастер, подноси и оверену 
фотокопију дипломе, односно уверења о стече-
ном образовању на основним академским студија-
ма. Лица која су образовање стекла у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репуб-
лици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона или су образовање стекли у систему војног 
школства или у иностранству, као доказ о испуње-
ности услова у погледу стеченог образовања, за 
радно место за које конкуришу достављају овере-
ну фотокопију решења министарства надлежног 
за послове образовања (члан 143 Закона), Б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина (оверена фотокопија 
доказа који изда високошколска установа, однос-
но уверења или другог одговарајућег документа о 
положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказа о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лиценцу) - 
пожељно је да доставе кандидати који то поседу-
ју, 3.уверење о држављанству-оригинал или ове-
рена фотокопија (не старије од 6 месеци), 4. 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за 
горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. 
доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма/уверење издато на српском језику која се при-
ложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверену фотокопију) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. 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 из става 4 чла-
на 154 Закона у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из ста-

ва 6. члана 154 Закона, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе из става 7 члана 154 
Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа за радно место 
наставника предметне наставе Српски језик у 
Публикацији „Послови”. Пријаве са документа-
цијом о испуњавању услова конкурса доставити 
лично или слати на адресу школе: Жарка Зрења-
нина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „за конкурс 
за радно место наставника предметне наставе 
српски језик”. у обзир ће се узети само благовре-
мене и потпуне пријаве. За све додатне информа-
ције обратити се на телефон школе 023/867-001.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23101 Зрењанин, Народне омладине 16

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став. 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - други закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) односно лице: 1. које има одговарајуће 
образовање прописано Законом о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка у основној школи за образовање ученика са 
сметњама у развоју, средњој школи за образо-
вање ученика са сметњама у развоју (у подруји-
ма рада Машинство и обрада метала, Текстил-
ство и кожарство, Трговина, угоститељство и 
туризам и Пољопривреда, производња и прера-
да хране, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; 6. има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 7. има обуку и положен испит за 
директора установе; 8. има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Документација која се прилаже уз пријаву 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о поседовању дозволе за 
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рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеној основној, средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику и језику на којем изводи образовно-вас-
питни рад или оригинал или оверену фотокопију 
потврде односно уверења којим се доказује да 
је положио испит из српског језика и језика на 
којем изводи образовно-васпитни рад по про-
граму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
изводи образовно-васпитни рад; 4. оригинал 
или оверену фотокопију исправе којом кандидат 
доказује да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (потврде, 
уверења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); 5. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неос-
уђиваности из казнене евиденције Министарства 
надлежног за унутрашње послове у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања; 6. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак; 7. ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима-лекарско уверење (може бити и ста-
рије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење); 8. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 9. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених за кандидате 
који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе; 10. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе) - уколико кандидат који је раније 
обављао дужност директора наведене доказе не 
поседује о тој чињеници подноси писмену изјаву 
дату под кривичном и материјалном одговорно-
шћу; 11. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата- уколико кандидат наведени 
доказ не поседује о тој чињеници подноси пис-
мену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу; 12. оригинал или оверену фото-
копију доказа о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе-уколико га посе-
дује. Кандидат може поднети и остала докумен-
та која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за време 
мандата, доказе о поседовању организационих 
способности и др.). Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаву са потребном 
документацијом кандидати достављају на адре-
су: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, 
Народне омладине 16, 23101 Зрењанин, путем 
поште или лично, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора”. Неблаговремене или непотпуне пријаве ће 
бити одбачене. Додатне информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, телефон  
023/533-881; 023/589-020.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава и услове утврђене у члану 139, 
143, 144, 152, 154 и 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон), а 

то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: 
Високо образовање из области правних наука: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима 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 прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 
1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем 
образовању, а) оверена фотокопија дипломе / 
уверења траженог степена и врсте образовања, 
3. уверење о држављанству-оригинал или овере-
на фотокопија, 4. извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ 
да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 
3) који није старији од 6 месеци - оригинал или 
оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образо-
вање на српском језику (диплома / уверење изда-
то на српском језику која се приложи као доказ 
под тачком 2. сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 6), лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или овере-
ну фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени овим 
конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Директор 
доноси одлуку о расписивању конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Комисија има најмање три члана. Секретар 
установе пружа стручну подршку конкурсној 
комисији. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати из става 4. у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6., сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе из става 
7. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу органу упра-
вљања, у року од осам дана од дана достављања 
решења из става 8. Орган управљања о жалби 
одлучује у року од 15 дана од дана подношења 
жалбе. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да, под надзором овлашће-
ног лица у установи, прегледа сву конкурсну 
документацију, у складу са законом. Ако по кон-
курсу није изабран ниједан кандидат, расписује 
се нови конкурс у року од осам дана. Решење из 

става 8. оглашава се на званичној интернет стра-
ници Министарства, када постане коначно. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за радно место Секре-
тара школе у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање, тј. задњи дан за подношење 
пријава је 04.03.2022. године. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир 
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се секрета-
ру школе на телефон 023/737-708.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 став 1 и став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника основне школе или стручног 
сарадника: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
подтачке (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. 2.дозвола за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника; 
3.Обука и положен испит за директора устано-
ве; изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност; 4. нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; 6. 
да лице није правноснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита 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; 
7. држављанство Републике Србије; 8. знање 
српског језика: - кандидат, наставник разредне 
наставе, мора имати стечено одговарајуће обра-
зовање на српском језику, или имати положен 
испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високо школске установе; кандидат, 
наставник или стручни сарадник, мора има стече-
но основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику, или имати положен испит из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, 9. за лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и став 2 Закона за 
наставника школе, за педагога, психолога, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, а за лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3. Закона за наставни-
ка школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
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установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. 2. Директор школе 
се бира на период од четири године. 3. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу следећу докумен-
тацију: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, у складу са одредбом чла-
на 140 Закона; доказ о поседовању лиценце за 
рад - оверена фотокопија; доказ о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања- ориги-
нал; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом; уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 

139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из СУП-а, 
суда и Привредног суда). уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из МКР за кандида-
те који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе; доказ о познавању језика, 
у складу са одредбом члана 141 став 7 ЗОСОВ - 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кан-
дидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографија са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Горе наведену 

документацију, за сваког кандидата је потребно 
доставити у 3 примерка (један примерак чине 
оригинали или фотокопије наведене документа-
ције које је оверио јавни бележник и још се у два 
примерка достављају обичне фотокопје оверених 
примерака), 4. рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су школе: ОШ „Милош Црњански” 23233 Српски 
Итебеј, Омладинска 2, са назнаком „Конкурс за 
избор директора”. Информације на број телефо-
на: 023/3837-458.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 11301.08.201 00023.02.2022. | Број 975 |   

Директор директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић је на Форуму послодаваца у сали 

Града Прокупља, где је 9. фебруара одржана презентација 
мера активне политике запошљавања и јавних позива НСЗ, 
истакао да и привредници и незапослена лица ове године 
могу да рачунају на више средстава и да је за ту намену 
Влада Републике Србије издвојила 6.55 милијарди динара. 

„Ово је значајан буџет и уверен сам да ће се послодавци 
и незапослени пронаћи у неком од наших програма. Рас-
писано је 12 јавних позива, од којих је 10 намењено посло-
давцима и 2 незапосленим лицима која желе да покрену 
сопствени посао. Национална служба за запошљавање и 
локална самоуправа ће им пружити значајну подршку“, 
рекао је Мартиновић на Форуму који је организовала НСЗ, 
Филијала Прокупље у сарадњи са локалном самоуправом 
уз учешће представника Локалног савета за запошљавање, 
Уније послодаваца, Центра за социјални рад, Канцеларије за 
младе, удружења Рома и око 30 послодаваца из Прокупља. 

Мартиновић је, позивајући послодавце да аплицирају 
за одговарајуће програме НСЗ, додао да су ове године ус-
лови конкурса релаксирани и да се ради о бесповратном 
новцу који треба усмерити онима који ће га на одговоран 
и законски начин потрошити. Он је такође изразио задо-
вољство што у време пандемије није дошло до пораста 
броја незапослених у Републици Србији, који је сада нешто 
испод 480 000.

Градоначелник Прокупља Милан Аранђеловић је ка-
зао да је из буџета града ове године издвојено 15 милиона 
динара за спровођење програма запошљавања, који је у 
складу са мерама које које је прописала Република Србија 
са захтевима и потребама, како привредника, тако и лица 
која су на евиденцији НСЗ. „Драго ми је што износим по-
датак да ће на основу анализе прошлогодишњих захтева, 
средства бити усмерена на програме који су се показали 

као најинтересантнији, а један од њих је програм самоза-
пошљавања. То говори да су се људи осмелили да покрену 
сопствени бизнис и да је све више незапослених заинтере-
совано за запошљавање путем овог програма, уз подршку 
државе и локалне самоуправе, рекао је Аранђеловић.

Учесницима Форума, међу којима је било и послода-
ваца који су и предходних година користили подстицајна 
средства НСЗ, али и оних који се први пут сусрећу са овак-
вим погодностима, су кроз детаљну презентацију предста-
вљени јавни позиви уз информације како да аплицирају 
за програме и уз подстицајна средства са евиденције НСЗ 
запосле потребне раднике. Током и по завршетку Форума, 
послодавци су изразили задовољство услугама које пружа 
Национална служба за запошљавање, као и сарадњом са 
запосленима у Филијали Прокупље.

Бранислав Страхинић

Презентација јавних позива НСЗ  
на форуму послодаваца у Прокупљу
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У сали Национал-
не службе за 

запошљавање Фи-
лијале Јагодина, 10. 
фебруара је одржан 
форум послодаваца 
на коме су презен-
товани актуелни јав-
ни конкурси, али и 
друге нефинансијске 
услуге које Нацио-
нална служба пружа 
послодавцима у об-
ласти запошљавања. 
Састанку је прису-
ствовало 17 пред-
ставника домаћих и 
страних послодаваца, 
међу којима већина није користила 
финансијску подршку кроз мере мере 
активне политике запошљавања, као 
и представници Градске управе Града 
Јагодина. 

На форуму је начелник Одељења 
за програме запошљавања, предузет-
ништво, образовање и обуке Душан 
Живановић презентовао расписане 
јавне позиве/конкурсе за 2022. годи-
ну, представљајући погодности које 

послодавци могу да користе када 
запошљавају лица са евиденције, 
укључујући и особе са инвалидитетом. 

Вршилац дужности директора 
Филијале Јагодина Светлана Митро-
вић у свом обраћању скупу, поред фи-
нансијке подршке је истакла и значај 
нефинансијких услуга које се одно-
се на посредовање у запошљавању, 
психололошку селекцију кандитата, 
бесплатно оглашавање радних места и 

информисање о прав-
ној регулативи у об-
ласти запошљавања 
и осигурања за слу-
чај незапослености. 
Такође је истакла, 
да су многе услуге 
Националне службе 
унапређене и диги-
тализоване, тако да 
је у питању модеран 
јавни сервис досту-
пан незапосленима 
и послодавцима, уз 
једноставне поступке 
конкурисања по јав-
ним позивима. 

Форум је био до-
бра прилика да се у непосредном и не-
формалном контакту промовишу јав-
ни позиви и са послодавцима размене 
информације и искуства по питању 
обезбеђивања адекватних кадрова. 
Послодавци су имали веома пози-
тивне коментаре о форуму, јер су до-
били сажете информације и конкретне 
инструкције сходно својим захтевима 
и потребама.

Оливера Ђорђевић

Послодавцима у Јагодини 
презентовани јавни конкурси

Национална служба за запошља-
вање, Филијала Смедерево орга-

низoвала је крајем прошле недеље у 
сали Регионалног развојног центра у 
Смедереву, први форум послодаваца 
на тему „Информисање о мерама ак-
тивне политике запошљавања и про-
мовисање значаја запошљавања теже 
запошљивих лица“. 

Форуму је при-
суствовало 16 посло- 
даваца као и пред-
ставници Канцеларије 
за локални економски 
развој Града Смедере-
ва Славица Миловано-
вић Павловић и Дарко 
Радојковић.

Обраћајући се 
присутнима, дирек-
торка смедеревске 
филијале Јасмина 
Беочанин истакла је  
значај непосредног 

контакта Националне службе за за-
пошљавање и послодаваца, посебно у 
запошљавању лица из категорија теже 
запошљивих. Она је са сарадницима 
информисала учеснике форума о стању 
на локалном тржишту рада, активнос-
тима Националне службе за запошља-
вање у пружању услуга и подршци 
послодавцима од одабира и селекције 

кандидата до запошљавања, могућнос-
тима и начину бесплатног оглашавања, 
о сајмовима запошљавања. Послода-
вцима су посебно представљени акту-
елни јавни позиви и конкурси који им 
дају различие могућности да уз финан-
сијску подршку Националне службе за 
запошљавање радно ангажују незапос-
лена лица са евденције НСЗ. 

У наставку форума 
отворена је дискусија 
током које су послода-
вци изложили своје по-
требе али и потешкоће 
са којима се сусрећу 
у процесу обезбеђења 
радника и постављали 
питања и тражили ин-
формацију више у вези 
расписаних јавних по-
зива и конкурса.

Александра Богић

Смедеревским послодавцима 
презентовани јавни позиви



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

 – незапослена лица која траже запослење 
– запослени који траже промену запослења 
– друга лица која траже запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла 
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



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
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