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УВОДНИК
Након што је 31. јануара НСЗ расписала 12 јавних
позива којима се уз државне субвенције подстиче запошљавање, на форумима послодаваца које Служба
запошљавања организује широм Србије, влада велико
интересовање за њихово коришћење. За овогодишње
јавне позиве на нивоу државе опредељено је 6,5 милијарди динара. На тај начин ће, кроз директне подстицаје, бити обухваћено око 20.000 незапослених
лица, од којих ће око 2.300 бити особе са инвалидитетом. У овом броју преносимо атмосферу са форума
послодаваца који су оџани у Крагујевцу и Новом Саду.
Ускоро се очекује објављивање и јавних позива за
подршку запошљавању на покрајинском нивоу, док је
Град Нови Сад већ објавио део јавних позива из овогодишњег локалног акционог плана запошљавања.
Подршку запошљавању дају и дуге општине и градови који доносе акционе планове запошљавања. Бајина
Башта и Кула су само неке од локалних самоуправа
које су са НСЗ потписале споразуме о самосталном финансирању програма запошљавања или уз техничку
подршку НСЗ. Како је рекао директор НСЗ Зоран Мартиновић, сваке године преко 100 локалних самоправа
подносе захтеве за удруживањем средстава са Националном службом за запошљавање.
На конференцији посвећеној положају младих на
тржишту рада „Данас млади, сутра лидери” оцењено
је да пандемијска криза није негативно утицала на тржиште рада у Србији, јер је 200.000 људи са евиденције Националне службе за запошљавање добило посао у претходном периоду.
Ових дана, посао у немачкој компанији „Леони”
добило је и 25 Нишлија, након успешно завршене
обуке спроведене преко програма Националне службе
за запошљавање.
Мира Колаковић
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Конференција посвећена положају младих на тржишту рада

„Данас млади, сутра лидери!“
„Пандемијска криза није негативно утицала на тржиште рада у Србији,
јер је 200.000 људи са евиденције Националне службе за запошљавање
добило посао у претходном периоду“

У

организацији Министарства
за омладину и спорт, у Београду је одржана конференција
под називом „Данас млади, сутра
лидери”, посвећена теми транзиције младих од школовања до првог запослења, а кроз призму државних мера подршке.
О проблематици положаја
младих на тржишту рада, могућностима додатног побољшања и
прилагођавања стручних профила
младих људи потребама савременог пословног света, разговарали
су министар омладине и спорта Вања Удовичић, министарка
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Дарија Кисић
Тепавчевић, директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић и председница Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) Маргарета
Смиљанић.
Том приликом, министар Удовичић је истакао да је за
пут до постизања заједничког циља, а то је додатно унапређење положаја младих на тржишту рада, кључно управо партнерство са њима. Он је рекао да Министарство
омладине и спорта слуша младе људе, прати њихове потребе и делује управо у складу са тим.
- Драго ми је што је данас са нама и СКОНУС, јер је
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учешће младих у процесу доношења одлука кључно како
би они били задовољни крајњим резултатом. Због тога су
нам од драгоценог значаја овакве конференције, како бисмо из прве руке чули глас младих, чиме су задовољни и где
виде простор за унапређење. Влада Србије посебан значај
придаје младим људима, јер свака инвестиција у младе и
образовање значи инвестирање у будућност – рекао је Удовичић и поручио да су млади наш највећи капитал.
Панелисти су истакли да се,
након економске рецесије из 2020.
године, домаћа привреда врло брзо
вратила на стопе експанзивног раста које је имала закључно са 2019.
годином. Према речима министарке Кисић Тепавчевић, пандемијска
криза није негативно утицала на тржиште рада у Србији, јер је 200.000
људи са евиденције Националне
службе за запошљавање добило посао у претходном периоду. Она је
навела је да је више хиљада незапослених до 30 година добило различите подстицајне мере државе за
запослење.
- Много тога је урађено, почев
од тога да је 5.770 младих имало директну финансијску подршку за самозапошљавање или додатне обуке.
Поносни смо на програм „Моја прва
плата”, јер је 9.000 младих имало
прилику да добије своју прву плату
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и резултат после првог циклуса је да је 90 одсто њих рекло
да је итекако задовољно добијеном приликом, док је 80
посто њих изразило жељу да
остане и ради ту где су и добили своју прву плату – навела је министарка и нагласила
да су послодавци задовољни
већином кандидата, због чега
је започет и други циклус овог
програма са нових 9.000 младих који ће добити прилику да
раде.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић је известио да је стопа незапослености младих
људи у Србији у последњем
кварталу прошле године била
за 3,7 процентних поена мања
у односу на исти период 2020.
године, из чега се, како је истакао, види да је њихов положај
на тржишту рада поправљен.
- Број млађих од 30 година на евиденцији Службе је тренутно 96.000, а 2014. године их је било 196.000. Данас у укупном броју незапослених
лица, млади учествују са 19 посто, али је проценат запошљавања много већи него раније и ми можемо да видимо
у регистру обавезног социјалног осигурања да они имају
посао - рекао је Мартиновић и навео да млади у Србији на
посао у просеку чекају годину и седам месеци, али и да
се они са траженим занимањима готово и не појављују у
евиденцији НСЗ.
Директор Националне службе је поручио да се слика на
тржишту рада значајно променила, с обзиром на то да, када
је реч о будућим електроинжењерима, машинцима и информатичарима, послодавци кадар траже већ на завршним
годинама студија, а да се 50 посто оних који су прошли кроз
систем дуалног образовања у средњим школама већ запослило. Он је позвао све заинтересоване да се обрате НСЗ за
савет у вези са будућим занимањем, истакавши да Служба
има сазнања и о томе која ће занимања бити тражена у
Србији наредних година.
- Унапређујте знања и вештине као што су информатика, страни језици и пракса након завршетка студија и стичите лиценце које вам дају много веће шансе за запослење
- поручио је Мартиновић.
Учесници конференције су имали прилику да чују искуства младих који су користили програме подршке Министарства омладине и спорта, а након тога је уследила

дискусија о значају финансијске подршке младима током
студија.
Председница СКОНУС-а Маргарета Смиљанић је овом
приликом позвала своје колеге - младе људе, да не чекају
да заврше школе да би размишљали о будућем занимању,
као и да се активније распитају за мере државне подршке.
С тим у вези, она је констатовала како велики број њених
колега уопште не зна да постоје стипендије и други видови
подршке које нуди држава.
Смиљанићева је, такође, подсетила да од ове године
креће програм дуалног образовања у високом школству са
укупно 32 студијска програма и најавила да ће организација коју води у наредном периоду покренути иницијативе
за измену закона, како би се још више стимулисала запошљивост младих и њихов останак у Србији.
- Поносан сам на рад Фонда за младе таленте, као системског механизма за подршку нашим најбољим студентима. Данас више од 1.550 студената има директну помоћ
владе посредством Фонда, у износу од 32.000 динара, док је
он пре неколико година износио 25.000 динара, а број стипендираних студената је био 1.000. Ово су чињенице које
показују да напредак постоји и да је подршка младима све
јача из године угодину - рекао је министар Удовичић и додао да је „још много посла пред нама, али да се налазимо
се на правом путу”.
Немања Новаковић
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Форум послодаваца одржан у Новом Саду

Свеобухватна подршка
Републике, Покрајине и Града
Н

а првом овогодишњем Форуму
послодаваца, у организацији новосадске филијале Националне службе за запошљавање, у Регионалној
привредној комори Нови Сад окупило
се око 30 привредника, представника
локалних самоуправа, релевантних
инситуција и организација из области
привреде, омладинског рада и социјалне заштите.
Догађај је био добра прилика да
се послодавци упознају са детаљима
програма и мера активне политике
запошљавања које се ове године спроводе на републичком, покрајинском и
градском нивоу.
Наиме, Национална служба за
запошљавање је 31. јануара објавила
јавне позиве и конкурсе за реализацију програма и мера активне политике запошљавања у овој години,
покрајински Акциони план запошљавања је усвојен и ускоро се очекује
објављивање јавних позива за подршку запошљавању на покрајинском нивоу, док је Град Нови Сад већ објавио
део јавних позива из овогодишњег локалног акционог плана запошљавања.
С тим у вези, из новосадске филијале НСЗ поручују да је организовање форума послодаваца одлична прилика да
се заинтересовани послодавци директно упознају са бенефитима које могу
остварити уколико конкуришу за неки
од државних програма подршке, ангажују незапослена лица са евиденције
Националне службе и на тај начин дођу
до квалитетних кадрова и унапреде
своје пословање. Послодавцима су ове
године, како додају, на располагању
програми стручног оспособљавања и
обука, затим једнократне субвенције за
запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих, јавни радови,
као и читав сет програма за запошљавање особа са инвалидитетом.
- И поред тога што привреда већ
пуне две године послује у отежаним
условима, послодавци из приватног
сектора, којима је иначе и намењен
највећи део ових мера, исказали су велико интересовање за програме запошљавања који су, заправо, били један
од битних чинилаца стабилности тржишта рада у време пандемије. Претходне године, путем програма и мера
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које је Филијала Нови Сад реализовала
самостално или у сарадњи са партнерима на покрајинском и локалном нивоу, било је ангажовано више од 1.800
незапослених са наше евиденције, а
ове године нам је циљ да што већи
број послодаваца упознамо са нашим
мерама за подстицање запошљавања
и да привучемо нове послодавце који
до сада нису користили наша средства
– рекао је Миломир Цвијовић, заменик
директора Филијале Нови Сад НСЗ.
Он је изразио уверење да ће након презентације послодавци имати
јаснију слику о томе на који начин уз
помоћ НСЗ могу доћи до квалитетних
радника. Како је истакао, захваљујући
већем буџету који је ове године на располагању, послодавци и незапослени
ове године могу очекивати веће новчане износе у појединим програмима.
Цвијовић је напоменуо и да је ове године конкурсна документација коју
послодавци достављају знатно смањена, с обзиром на то да ће НСЗ службеним путем набављати део потребне папирологије, што ће свакако олакшати и
убрзати цео процес подношења захтева.
Душко Крнајац из Покрајинске
службе за запошљавање Аутономне Покрајине Војводине је известио
да су у покрајинском буџету за 2022.
годину за реализацију програма и
мера активне политике запошљавања

предвиђена средства у износу од 77
милиона динара. Он је том приликом
послодавцима представио програме
самозапошљавања, стручне праксе,
јавних радова и субвенција за новоотворена радна места.
- Град Нови Сад је неколико година
уназад лидер у Републици Србији по висини издвајања средстава усмерених на
запошљавање. Ове године у буџету града
обезбеђено је близу 180 милиона динара.
Оно што је један од приоритета је даља
подршка развоју женског предузетништва и укључивање младих на тржиште
рада, али и преквалификација незапослених у занимања која су дефицитарна у
Новом Саду – истакла је Сузана Митровић из Градске управе за привреду током
презентације актуелних и планираних
програма запошљавања на нивоу Града.
Осим дискусије на тему овогодишњих програма за подстицање запошљавања, форум је био добра прилика
и да сви учесници заједнички размотре
различите актуелне теме на националном и локалном тржишту рада, међу
којима се истакла тема недостатка стручне радне снаге у појединим секторима
привреде. Управо због овог проблема,
присутни послодавци су се највише интересовали за оне прогаме Националне
службе који се тичу обука и стручног и
практичног усавршавања незапослених.
Ђурђина Мачак
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, брoj 2/2019 и
67/2021) и Закључкa Комисије 51 број: 11212217/2021 од 27. децембра 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина
број 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место пољопривредни
инспектор за пољопривредно
земљиште, у звању саветник,
Одељење пољопривредне
инспекције за пољопривредно
земљиште, Сектор пољопривредне
инспекције

6 извршилаца и то:
1a) на подручју окружне подручне
јединице у Севернобачком управном
округу са седиштем у Суботици
- 1 извршилац
1б) на подручју окружне подручне
јединице у Средњобанатском управном
округу са седиштем у Зрењанину
- 1 извршилац
1в) на подручју окружне подручне
јединице у Златиборском управном
округу са седиштем у Сјеници
- 1 извршилац
1г) на подручју окружне подручне
јединице у Нишавском управном округу
са седиштем у Нишу - 1 извршилац
1д) на подручју окружне подручне
јединице у Подунавском управном
округу са седиштем у Смедереву
- 1 извршилац
1ђ) на подручју окружне подручне
јединице у Зајечарском управном округу
са седиштем у Зајечару - 1 извршилац

Oпис послова: Спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање; поступа
по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области биотехничке науке (дипл.
Бесплатна публикација о запошљавању

инжењер пољопривреде, мастер инжењер
пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк.
инжењер пољопривреде) или из научне
области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер агроекономиста, специјалиста
агроекономиста, специјалиста струковни
агроекономиста) на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, положен испит за
инспектора, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Зрењанин, Сјеница,
Ниш, Смедерево, Зајечар.

2. Радно место пољопривредни
инспектор за контролу
подстицајних средстава
у пољопривреди и сточарство,
у звању саветник

Одсек пољопривредне инспекције за
контролу подстицајних средстава у
пољопривреди и сточарство, Одељење
пољопривредне инспекције за
контролу подстицајних средстава у
пољопривреди, органску производњу
и сточарство, Сектор пољопривредне
инспекције
2 извршиоца и то:
2а) на подручју окружне подручне
јединице у Сремском управном округу
са седиштем у Сремској Митровици
- 1 извршилац
2б) на подручју окружне
подручне јединице у Мачванском
управном округу са седиштем у Шапцу
- 1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање; поступа
по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области биотехничке науке - одсек
зоотехнике (сточарство) на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, положен испит за
инспектора, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица, Шабац.

3. Радно место пољопривредни
инспектор за вино, ракију,
алкохолна и безалкохолна пића, у
звању саветник

Одсек пољопривредне инспекције за
вино, ракију, алкохолна и безалкохолна
пића, Одељење пољопривредне
инспекције за вино, ракију, алкохолна
и безалкохолна пића, контролу јавних
складишта и контролу обрађивача
дувана и произвођача дуванских
производа, Сектор пољопривредне
инспекције
7 извршилаца и то:
3а) на подручју окружне подручне
јединице у Севернобачком управном
округу са седиштем у Суботици
- 1 извршилац
3б) на подручју окружне подручне
јединице у Западнобачком управном
округу са седиштем у Сомбору
- 1 извршилац
3в) на подручју окружне подручне
јединице у Шумадијском управном
округу са седиштем у Крагујевцу
- 1 извршилац
3г) у подручној јединици за Град
Београд са седиштем у Београду
- 1 извршилац
3д) на подручју окружне подручне
јединице у Зајечарском управном округу
са седиштем у Зајечару - 1 извршилац
3ђ) на подручју окружне подручне
јединице у Борском управном округу
са седиштем у Бору - 1 извршилац
3е) на подручју окружне подручне
јединице у Пчињском управном округу
са седиштем у Врању - 1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање; поступа
по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области биотехничке науке (дипл.
инжењер пољопривреде, мастер инжењер
пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер
пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер
агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) или из научне области технолошко
инжењерство - одсек прехрамбена технологија на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као
и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Суботица, Сомбор, Крагујевац,
Београд, Зајечар, Бор и Врање.
09.03.2022. | Број 977 |

7

Администрација и управа

4. Радно место пољопривредни
инспектор за безбедност хране
биљног порекла, у звању саветник

Одељење пољопривредне инспекције за
безбедност хране биљног порекла
6 извршилаца и то:
4а) на подручју окружне подручне
јединице у Јужнобанатском управном
округу са седиштем у Панчеву
- 1 извршилац
4б) на подручју окружне подручне
јединице у Западнобачком управном
округу са седиштем у Сомбору
- 1 извршилац
4в) на подручју окружне подручне
јединице у у Јужнобачком управном
округу са седиштем у Новом Саду
- 1 извршилац
4г) на подручју окружне подручне
јединице у Колубарском управном
округу са седиштем у Ваљеву
- 1 извршилац
4д) на подручју окружне подручне
јединице у Рашком управном округу са
седиштем у Краљеву - 1 извршилац
4ђ) на подручју окружне подручне
јединице у Јабланичком управном
округу са седиштем у Лесковцу
- 1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање; поступа
по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области биотехничке науке (дипл.
инжењер пољопривреде, мастер инжењер
пољопривреде, специјалиста инжењер
пољопривреде, специјалиста струк. инжењер
пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер
агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста)
или из научне области технолошко инжењерство - одсек прехрамбена технологија на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Панчево, Сомбор, Нови Сад,
Ваљево, Краљево и Лесковац.

5. Руководилац Групе,
у звању виши саветник

Група за поступање у судским и
управним поступцима, Управа за
пољопривредно земљиште
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и над-
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зире рад државних службеника у Групи);
учествује у припреми прописа из области
којом се уређује пољопривредно земљиште
и припремању предлога аката које доноси Влада; координира и организује израду изјашњењења и предлога по захтевима Државног правобранилаштва у вези са
судским поступцима који се воде у циљу
заштите имовинских интереса Републике Србије; координира и организује израду изјашњењења и предлога по захтевима Државног правобранилаштва у вези са
управним поступцима који се воде у циљу
заштите имовинских интереса Републике
Србије; иницира предузимање одређених
процесних радњи у складу са законским прописима у судским и управним поступцима у
циљу заштите имовинско-правних интереса
Републике Србије у односу на пољопривредно земљиште у државној својини; надзире и
контролише израду предлога за пренос права коришћења пољопривредног земљишта;
надзире и контролише изјашњења по предлозима за развргнуће сувласничке заједнице на пољопривредном земљишту када је
држава један од сувласника пољопривредног
земљишта и сачињава уговоре за развргнуће
имовинске заједнице; учествује у поступцима који се односе на враћање пољопривредног земљишта у својини Републике Србије
по основу прописа који уређују област реституције; обавља и друге послове по налогу
директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен
државни стручни испи, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Грачаничка 8, Београд.

6. Радно место за послове
комасације пољопривредног
земљишта, у звању саветник

Одсек за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта Управа за
пољопривредно земљиште
2 извршиоца

Опис послова: Контролише испуњеност
услова за давање сагласности на Програм
комасације јединица локалне самоуправе;
прати реализацију комасације у Републици Србији; припрема решења утврђивању
испуњености услова за остваривање права на средства за финансирање радова у
поступку комасације; води евиденцију о
фазама реализације комасацији у Републици Србији; учествује у поступцима пред
комисијом за комасацију који се односе на
утврђивање фактичког стања, увођење у
посед; учествује у поступку обнове катастра непокретности пред службама за катастар непокретности према подацима комасационог премера, изјашњава се на поднеске
физичких и правних лица у вези са комасацијом; сарађује са представницима јединица
локалне самоуправе и Комисија за комасацију; сачињава изјашњења Државном правобранилаштву у вези са комасацијом; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или из научне области економске науке или из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Грачаничка 8, Београд.
III Компетенције које се проверавају
у изборном поступку: Сагласно члану 9
Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат
који испуни унапред одређенао мерило за
проверу одређених компетенција 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 компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна
места:
1. организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у
основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области, на
траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирања 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
изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може потпуно
да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функцио-
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налних компетенција могу се наћи на сајту
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројем 1
(1а, 1б, 1в, 1г, 1д и 1ђ):
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о пољопривредном
земљишту) - провераваће се усмено путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
радно место - возачка дозвола Б категорије
провераваће се увидом у фотокопију возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да
фотокопију возачке дозволе Б категорије
достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 2 (2а
и 2б):
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о сточарству и Закон
о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
радно место - возачка дозвола Б категорије
провераваће се увидом у фотокопију возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да
фотокопију возачке дозволе Б категорије
достави уз пријавни образац.

За радна места под редним бројем 4
(4а, 4б, 4в, 4г, 4д и 4ђ):
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски (општи управни поступак и управни спорови, поступак
инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика - провераваће се усмено
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране
и Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла) - провераваће се
усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
радно место - возачка дозвола Б категорије
провераваће се увидом у фотокопију возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да
фотокопију возачке дозволе Б категорије
достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада управно - правни послови
(општи управни поступак) - провераваће се
писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција
прописи из надлежности органа (Закон о
пољопривредном земљишту) - провераваће
се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција
релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, Закон о враћању утрина
и пашњака селима на коришћење, Закон о
ванпарничном поступку) - провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада управно - правни послови
(општи управни поступак) - провераваће се
писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција
прописи из надлежности органа (Закон о
пољопривредном земљишту) - провераваће
се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција
релевантни прописи из делокруга радног
места (Правилник о садржини, поступку
израде и доношења програма комасације) провераваће се писано путем симулације.

За радна места под редним бројем 3
(3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3ђ и 3е):
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о јаким алкохолним
пићима и Закон о безбедности хране) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
радно место - возачка дозвола Б категорије
провераваће се увидом у фотокопију возачке
дозволе.

Провера понашајних компетенција:
- Понашајне компетенције за радна места
под редним бројем од 1-4 и 6 (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 и интервјуа базираном на
компетенцијама.
- Понашајне компетенције за радно место
под редним бројем 5 (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет
и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да
фотокопију возачке дозволе Б категорије
достави уз пријавни образац.

Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности
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државних органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс се
шаљу поштом на адресу: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се
предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места”.
V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Невена Павловић,
тел: 011/3616-284, у времени од 9.00 до
13.00 часова.
VI Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да канддату раније није
престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да
тече наредног 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 пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији на писарници Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд, Немањина бр. 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. 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 фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном испиту за инспектора
(изузев за радна места под редним бројем 5 и
6); оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављан09.03.2022. | Број 977 |
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ству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или
у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано 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 прибављају личне податке
о чињеницима садржаним 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 о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту
/ уверење о положеном испиту за инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
(5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступци ће се спровести, почев од
28. марта 2022. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени писаним путем на
адресе које су навели у својим пријавама или
путем e-mail адресе.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се
у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима и
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Кандидати ће о датуму, месту
и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или email адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком 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 обавезан за све
који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци Државни службеник на пробном раду, који је
засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа.

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.

Лице на пробном раду које је радни однос
засновало на радном месту инспектора на
неодређено време и лице које је засновало
радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за
инспектора, полаже испит за инспектора у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи на сва
радна места, изузев на радна места под редним бројем 5 и 6).

Докази се достављају на наведену адресу
Министарства.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Кандидати који желе да конкуришу на више
радних места, попуњавају пријавни образац
за свако радно место посебно.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије
које је именовао министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде и в.д. директора
Управе за пољопривредно земљиште.

Кандидати који конкуришу на више радних
места, која се разликују у погледу тражених
доказа о дужини радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову
о дужини радног искуства у струци из радних
места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено
време.
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Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној
табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs), на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
КОРУПЦИЈЕ
Београд

На основу чл. 9 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19,
88/19, 11/21 - аут. тум. 94/21 и 14/22), чл. 54
и 61. став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9 ст. 3, чл. 10,
11 и 12 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19
и 67/21, у даљем тексту: Уредба), чл. 4 и 5
Правилникa о попуњавању радних места у
Служби Агенције за спречавање корупције
број: 014-110-00-0007/19-01/1 од 20.11.2020.
године и члана 30 Правилника о унутрашњем
уређењу и ситематизацији радних места у
Служби Агенције за борбу против корупције
број: 014-110-00-0003/19-01 од 14.03.2019.
године (у даљем тексту: Правилник), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
I Орган у коме се попуњава радно
место: Агенција за спречавање корупције,
Београд, Царице Милице бр. 1.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за аналитичкофинансијске послове

Одсек за материјално финансијске
послове, Одељење за материјално
финансијске послове, Сектор за опште
послове, у звању самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Израђује предлог финансијског плана; врши анализу извршења расхода
по свим економским класификацијама и усаглашава књиговодствено стање аналитичких евиденција са главном књигом Трезора;
израђује анализе и извештаје о материјално-финансијском пословању и извршењу
буџета; припрема завршни рачун; прати реализацију финансијских средстава; по потреби израђује захтев за измену апропријација
и квота; одржава ниво редовне сарадње са
државним и другим органима и организацијама у вршењу надлежности из делокруга Одељења; води одговарајуће евиденције и израђује извештаје из надлежности
Одељења; обавља друге послове по налогу
претпостављених.
Услови за рад на радном месту: Завршен
економски факултет - стечено високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање пет година радног
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искуства у струци; положен државни стручни
испит; потребне компетенције за обављање
послова радног места одређене у Обрасцу
компетенција.
III Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Сагласно одредбама члана 9
Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не одазове позиву да учествује
у провери једне компетенције искључује се
из даљег тока изборног поступка, о чему ће
бити обавештен на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
У изборном поступку се проверавају:
1. Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републике Србије - провера ће се вршити путем
теста -писмено;
- дигитална писменост - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
- пословна комуникација - провера ће се
вршити путем писмене симулације.
Напомена: У погледу провере опште
функционалне компетенције „дигитална
писменост” (поседовање знања и вештина
у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста,
табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који
је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада финансијско-материјалних
послова - планирање буџета и извештавање;
извршење буџета - провераваће се путем
писане симулације.
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2. Посебна функционална компетенција за
радно место - прописи из надлежности органа: Закон о спречавању корупције („Сл. гласник РС” бр. 35/19, 88/19, 11/21 - аут. тум.
94/21 и 14/22) - провераваће се путем усмене симулације;
3. Посебна функционална компетенција за
радно место - прописи из делокруга радног места: Закон о буџетском систему („Сл.
гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/21), Закон
о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС” бр. 62/2006, 63/2006
- испр, 115/2006 - испр, 101/2007, 99/2010,
108/2013, 99/2014, 95/2018 и 14/22) и Правилник о буџетском рачуноводству у Служби
Агенције за спречавање корупције бр. 014110-00-0004/17-03/1 од 29.07.2021. године
- провераваће се путем писане симулације.
3. Понашајне компетенције: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет - провераће се путем психометријских тестова, узорци понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са конкурсном комисијом:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Место рада: Београд, ул. Царице Милице бр. 1.
V Врста радног односа: радно место
попуњава се заснивањем радног односа на
неодређено време.
VI Oпшти услови за рад на радном
месту: држављанство Републике Србије, да
је учесник конкурса пунолетан, има прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу,
да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државним органима због теже
повреде радне дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
одговарајућем Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Агенције
за спречавање корупције, Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији
на писарници Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1.
- Образац пријаве за конкретно радно место
мора бити потписан својеручно.
- Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
- Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Агенције за спречавање
корупције, Царице Милице 1, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места” (назив радног места).
IX Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом:
- oригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству;
- oригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
- оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство);
- oригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати
са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се на српском језику, у
супротном морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована. Сви тражени докази се подносе у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника. Изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским једницама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као
поверени посао. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Одредбама чл. 9 и 103 Закона
о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
09.03.2022. | Број 977 |
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X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Агенције
за спречавање корупције, Царице Милице 1
Београд.
XI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је
осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 01.04.2022. године,
о чему ће кандидати бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама,
или путем телеграма на адресу наведену у
пријави.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција као и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Агенције
за спречавање корупције, Царице Милице 1.
Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе) које наведу у својим пријавама,
или путем телеграма на адресу наведену у
пријави.
XIII Лице задужено за давање информација о конкурсу: Слађана Петровић и
Мирослава Милосављевић, бр. телефона:
011/4149-117.
Напомене:
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Агенције за спречавање корупције.

- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45
став 1 Закона о државним службеницима);

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

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

Агенција не врши дискриминацију на основу
расе, боје коже, пола, вере, националности и
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена
је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15, Београд - ГО Врачар.
II Радно место која се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узима
на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика
јавног тужиоца послове предвиђене законом
и другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки помоћник - виши тужилачки
сарадник у звању самостални саветник: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног
искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Општи услови за запослење за сва
радна места:
- да је учесник конкурса држављанин Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан
- да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа.

1. Провера општих функционалних
компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
тестом);
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Посебне функционалне компетенције за радно место тужилачки помоћник - виши тужилачки сарадник у звању
самосталног саветника које ће се проверавати у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција у
области рада управа у јавном тужилаштву познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва, познавање прописа релевантних
за управу у јавном тужилаштву, познавање
међународних уговора и општеприхваћених
правила међународног права (провера ће се
вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за
радно место тужилачки помоћник - поседовање знања и вештина за израду нацрта
тужилачких одлука и других аката (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором
са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за
радно место тужилачки помоћник - вештине
управљања преткривичним поступком (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
3. Након провере општих и посебних
функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: Управљање информацијама;
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних
односа; Савесност, посвећеност и интегритет - проверу понашајних компетенција врши
дипломирани психолог на основу интервјуа
базираног на компетенцијама
4. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити
интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од два месеца рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања за проверу
општих функционалних компетенција биће
објављена на интернет страници тужилаштва (www.prvo.os.jt.rs)
О датуму и месту провере функционалних
компетенција кандидати ће бити накнадно
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обавештени на начин на који су се одлучили
да примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији
кандидата биће елиминациона. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
V Место рада: Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15 - ГО Врачар.
VI Адреса на коју се подносе пријаве:
Прво основно јавно тужилаштво у Београду,
Београд, ул. Катанићева бр. 15 са назнаком:
„За јавни конкурс”.
VII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Владимир
Севић, секретар тужилаштва, тел. 011/6354748 и Марко Ђурашевић виши тужилачки
сарадник тел. 011/6354-742.
VIII Рок за подношење пријава: рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу садржи: податке о конкурсу; личне податке;
адресу становања; телефон, електронску
адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада
на рачунару; податак о знању страног језика;
додатне едукације; радно искуство; посебне
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 или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на конурс подноси се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници Првог основног јавног тужилаштва у
Београду www.prvo.os.jt.rs или у штампаној
верзији у Секретаријату тужилаштва, Катанићева 15, кабинет 4001.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној
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
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс су: писани доказ о знању рада на
рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална писменост”, осим ако конкурсна комисија
одлучи да приложени доказ не може да се
прихвати као доказ којим се кандидат ослобађа провере ове компетениције.
Бесплатна публикација о запошљавању

X Остали докази које прилажу само
кандидати који су успешно прошли
фазе изборног поступка пре интервјуа
са комисијом: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење
да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6
месеци); потврда да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа (само они кандидати који су радили у државном органу); диплома којом се
потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); уверење о положеном правосудном испиту (само кандидати за радно место
под бројем 1).
Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који у остављеном року
не приложе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на надресу наведену у огласу.

налних компетенција могу се наћи на сајту
Првог основног јавног тужилаштва у Београду www.prvo.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: 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.
Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају
се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом/правосудним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног
испита.
Од обавезе полагања државног испита исзузети су кандидати који су положили правосудни испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на порталу
е - управе, као и на интернет презентацији и
огласној табли Првог основног јавног тужилаштва у Београду.

Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД

Доказе 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
могућности 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 се води евиденција
по службеној дужности су: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да се против кандидата не води
кривични поступак; уверење да није осуђиван; уверење о положеном правосудном
испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функцио-

Београд

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина бр. 9.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место судијски сарадник у
звању саветник
5 извршилаца

Радни однос и место рада: Радни однос
на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина бр. 9.
Опис послова: Помаже судији у раду, врши
претходну оцену аката којима се покреће
поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних
недостатака, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединачним предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, присуствује
седницама већа и по налогу председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање одређених писмена по налогу пред09.03.2022. | Број 977 |
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седника већа, врши евидентирање кретања
предмета кроз електронску базу података у
суду, врши и друге послове по налогу председника Суда или судије.

за израду нацрта судских одлука и других
аката (провера ће се вршити писаним путем
- тест и усменим путем - разговор са кандидатом).

Услови за рад: Стечено високо образовање
из научне области правне науке - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - дипломирани правник, или на специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад за
ово радно место.

Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет вршиће се
писаним путем - Психометријско тестирање
и усменим путем - Интервју базиран на компетенцијама.

Образац пријаве на конкурс за радно место
судијски сарадник у звању саветник можете
пронаћи на интернет презентацији Управног
суда.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем - тест);
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују
се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада „Судска управа”
Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада „Судска управа”,
Познавање потврђених међународних уговора и опште прихваћених правила међународног права (провера ће се вршити писаним
путем - тест и усменим путем - разговор са
кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за
радно место: Поседовање знања и вештина
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Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор
који чланови комисије воде са кандидатом у
циљу процене мотивације за рад на радном
месту и прихватања вредности државних
органа.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државним органима
због теже повреде радне дужности из радног
односа и да учесник конкурса није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено
радно место који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен
тестирања / провере компетенције дигитална
писменост, дужан је да уз образац пријаве
приложи одговарајући сертификат, потврду
или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни
конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у обрасцу пријаве
назначио за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који
успешно прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа
са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем
радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решење,
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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном правосудном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издата од
стране државних органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест

месеци (издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не
старије од 6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.
Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом биће позвани, да у року од пет (5)
радних дана од дана пријема обавештења,
доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе у остављеном року, и
кандидати који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, биће писмено обавештени да
се искључују из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Управни суд,
Београд, Немањина бр. 9, са назнаком „За
конкурс за радно место судијски сарадник у
звању саветник”.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 18/16 и 95/18), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се
води службена евиденција је: извод
из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција
изузев уколико наведене доказе кандидат
сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која
представља саставни део образца пријаве на
конкурс за радно место којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени
посао).
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
III 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 у Периодичном издању

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

Администрација и управа

огласа Националне службе за запошљавање
Пријаве се шаљу на адресу Управни суд, Београд, Немањина бр. 9, са назнаком „Пријава
за јавни конкурс” или непосредно предају на
пријемном шалтеру Управног суда, Београд,
Немањина бр. 9.
Датум оглашавања 09.03.2022. године.
Датум истека рока за пријављивање:
17.03.2022. године.
IV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту, а чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази, провера компетенција
у изборном поступку обавиће се почев од
28.03.2022. године у Београду, у просторијама Седишта Управног суда, адреса Немањина
бр. 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакта које одреде у свом
обрасцу пријаве на конкурс.
V Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак биће објављен на
интернет презентацији Управног суда, према
шифрама њихове пријаве.
VI Лице задужено за давање информација о конкурсу: Ика Радусиновић,
011/3635-111.
Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на
конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
• Изборни поступак ће бити спроведен без
дискриминације по основу расе, боје коже,
пола, вере, националности, етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет презентацији Управног суда, на огласној табли суда,
на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
интернет презентацији и Периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Радни однос и место рада: Радни однос
на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.
Опис послова: Обавља административно техничке послове у Одсеку, поступа по
предметима од њиховог пријема до архивирања, евидентира податке у електронски
програм суда, здружује поднеске, доставнице и повратнице и врши попис списа, доставља судска писмена у предмету, поступа
по примљеним поднесцима, износи предмете за суђења, врши обрачун и наплату таксе.
Обавља и све друге послове по налогу председника Суда, управитеља писарнице или
заменика управитеља писарнице и припрема
све потребне извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне
спреме друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни
стручни испит, две године радног искуства
у струци и потребне компетенције за рад за
ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место
административно-технички послови у Писарници можете пронаћи на интернет презентацији Управног суда.

2. Радно место експедитор поште у
Писарници, у звању референт
1 извршилац

Радни однос и место рада: Радни однос
на неодређено, Седиште Управног суда, Београд, ул. Немањина бр. 9.
Опис послова: Врши отпрему, односно достављање писмена поштанској служби, распоређује доставе, франкира их и уводи у одговарајућу књигу, требује марке и одговара за
правилно руковање са истим, заводи пошту
кроз књигу достављача, књигу за доставу
поште у месту и предајну књигу поште код
ПТТ-а. Обавља и све друге послове по налогу председника Суда, управитеља писарнице
или заменика управитеља писарнице и припрема све потребне извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне
спреме друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен државни
стручни испит, две године радног искуства
у струци и потребне компетенције за рад за
ово радно место.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД

Образац пријаве на конкурс за радно место
експедитор поште у Писарници можете пронаћи на интернет презентацији Управног
суда.

оглашава:

III Заједнички услови конкурса за радна места под редним бројем 1 и 2

Београд

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Управни суд, Београд, Немањина бр. 9.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место административнотехнички послови у Писарници, у
звању референт
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

Провера општих функционалних компетенција
Међу кандидатима који учествују у изборном
поступку врши се провера општих функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем - тест);
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери одређене опште компетенције искључују
се из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада, „Административни
послови” Канцеларијско пословање (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада „Судска писарница”, Познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију суда (провера ће
се вршити писаним путем - тест и усменим
путем - разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за
радно местo „Познавање прописа”: Судски
пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима, Закон о
уређењу судова и Закон о седиштима и подручијма судова и јавних тужилаштава (провера ће се вршити писаним путем - тест и
усменим путем - разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет вршиће се
писаним путем - Психометријско тестирање
и усменим путем - Интервју базиран на компетенцијама.
Интервју са комисијом
Интервју са комисијом подразумева разговор
који чланови комисије воде са кандидатом у
циљу процене мотивације за рад на радном
месту и прихватања вредности државних
органа.

Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.

III Општи услови за рад:
држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државним органима због теже повреде радне дужности из радног односа и да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс за одређено
радно место који мора бити лично потписан,
• уколико кандидат жели да буде ослобођен
тестирања / провере компетенције дигитална
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писменост, дужан је да уз образац пријаве
приложи одговарајући сертификат, потврду
или други тражени доказ.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни
конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.

Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција
изузев уколико наведене доказе кандидат
сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која
представља саставни део образца пријаве на
конкурс за радно место којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Докази које прилажу кандидати који
успешно прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа
са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем
радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о
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);
• оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном државном стручном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издата од
стране државних органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не
старије од 6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом биће позвани, да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења,
доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе у остављеном року, и
кандидати који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, биће писмено обавештени да
се искључују из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Управни суд,
Београд, Немањина бр. 9, са назнаком „За
конкурс за радно место ____”.

V Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, а чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, провера општих и посебних
фукционалних компетенција као и Интервју
са Комисијом у изборном поступку обавиће
се почев од 28.03.2022. године у Београду, у
просторијама Седишта Управног суда, адреса
Немањина бр. 9, провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд,
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно
крило), о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем контакта које одреде у
свом обрасцу пријаве на конкурс.

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 18/16 и 95/18), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном
испиту и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
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Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
IV 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 у Периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве се шаљу на адресу Управни суд, Београд, Немањина бр. 9, са назнаком „Пријава
за јавни конкурс” или непосредно предају на
пријемном шалтеру Управног суда, Београд,
Немањина бр. 9.
Датум оглашавања: 09.03.2022. године.
Датум истека рока за пријављивање: 17.03.
2022. године.

VI Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак биће објављен на
интернет презентацији Управног суда, према
шифрама њихове пријаве.

• Државни службеник који се пријављује на
конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
• Положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног
односа. Лица која први пут заснивају радни
однос у државном органу примају се на пробни рад од шест месеци у ком року су дужни
да положе државни стручни испит.
• Изборни поступак ће бити спроведен без
дискриминације по основу расе, боје коже,
пола, вере, националности, етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет презентацији Управног суда, на огласној табли
суда, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе,
на интернет презентацији и Периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

На основу одредби чланова 47, 54, 55, 61,
Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - испр., 64/07, 67/07
- испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/2017, 95/2018
и 157/2020), одредбе члана 8 став 4 у вези
члана 2 став 8, члана 9 став 3, чланова 10,
12 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС” бр. 2/2019 и 67/2021) као
и Закључка Комисије Владе Републике Србије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-12267/2021 од
27.12.2021. године и Закључка Комисије 51
број: 112-1737/2022 од 28.02.2022. године,
а у складу са Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Привредном суду у Београду Су I-9 бр. 18/2021
од 06.07.2021. године, оглашава се

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
I Исправља се јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Привредном суду у Београду, који је објављен у
публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање број 975 од 23.02.2022.
године, у погледу броја извршилаца за радна места број 1 и 2, тако да број извршилаца
треба да буде следећи:

VII Лице задужено за давање информација о конкурсу: Ика Радусиновић,
011/3635-111.

1. Радно место судијски помоћник
– виши судијски сарадник звање
самостални саветник,
број извршилаца: уместо 7 (седам)
треба да стоји 13 (тринаест)

Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

2. Радно место записничар звање
референт број извршилаца:
уместо 3 (три) треба да стоји
6 (шест)
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У преосталом делу јавни конкурс остаје неизмењен.
II Рок за подношење пријаве на конкурс по овој исправци се продужава
Рок за подношење пријава по овој исправци
је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања исправке огласа
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикацији
„Послови”.
III Ова исправка јавног конкурса објављује се на интернет презентацији и огласној
табли Привредног суда у Београду, на порталу е-управе и на интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за материјално-финансијске послове.
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана
Ђинђића број 104, Нови Београд.
Радно место које се попуњава:

1. Технички секретар

у Одељењу за организовање исхране
и смештаја, Сектор за материјалнофинансијске послове, утврђено
под редним бројем 07.5.4 у акту о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству
унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова: Обавља једноставне рутинске задатке који обухватају ограничен обим
јасно дефинисаних задатака уз прецизно
праћење и примену основних стандардних
радних процедура и упутстава, у сврху основног нивоа одржавања услова рада:
• прима, заводи, распоређује, отпрема пошту и
о томе води одговарајућу интерну евиденцију;
• обезбеђује идентификационе бројеве списа, аката и предмета;
• води евиденцију о присуству радника на
послу;
• израђује службена акта, забелешке, писма
и дописе, умножавање докумената и адресирање службене поште;
• требује и дистрибуира потрошни материјал;
• води електронску коресподенцију;
• заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца;
Бесплатна публикација о запошљавању

• израђује документацију за потребе службених путовања;
• врши комуникацију са странкама путем
телефона;
• спроводи странке према протоколу;
• усваја принципе, нове методе и технике
и примењује искуства најбољих примера из
праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и
квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су
у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу
надређеног руководиоца.
Услови за радно место: Стечено средње
образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове
прописане Законом о полицији (члан 137 и
138) и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
техничке компетенције (знања и вештине) писаним тестом знања који садржи и питање
у виду решавања конкретног проблема,
задатка и ситуације (студија случаја),
- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
- здравствена способност - обављањем
лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту,
а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су: знања из области рада на
радном месту, у складу са описом посла радног места
Датум оглашавања: 01.03.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих
послова, на огласној табли Сектора за људске ресурсе, Сектора за материјално финансијске послове, у дневном листу „Политика”
и на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: Десет дана од дана објављивања
конкурса у дневном листу „Политика” и
почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на
конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др
Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште),
са назнаком „За јавни конкурс за радно место
технички секретар, р.бр. 07.5.4”.

Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000,
локал 403-82, у периоду од 13.00 до 15.00
часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом
у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда
да се против кандидата не води кривични
поступак (са датумом издавања не старијим
од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или
извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство),
уколико кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто
поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији републике србије
-најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази који се прилажу морају бити на
језику и писму који је у службеној употреби
државних органа Републике Србије, тако да
се уз исправу састављену на страном језику
прилаже прописани оверен превод на српски
језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити
фотокопије докумената које су оверене пре
01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
17.03.2022. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
09.03.2022. | Број 977 |
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НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о
којима се води службена евиденција су:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да
кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, када
је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се
сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави
изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу
бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

2005. године или на основним студијама економске или туристичке струке у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/ испити /
радно искуство знање страног језика; знање
рада на рачунару; најмање две године радног искуства у области туризма. Уз пријаву
за оглас кандидат треба да приложи следеће
доказе о испуњености услова из огласа: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, диплому о стеченом образовању одговарајућег профила, очитану личну
карту. Рок за подношење пријава са краћом
биографијом и доказима (који се прилажу у
овереној фотокопији) о испуњености услова
из огласа је 10 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.
Резултати огласа ће бити објављени на web
страници ТО Кучево. Кандидати који не буду
изабрани неће бити посебно обавештавани
о резултатима огласа. Приликом заснивања
радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за обављање
послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу
или овереној фотокопији. Пријаву на оглас
доставити на горе наведену адресу, сваког
радног дана у временском периоду од 08 до
15 сати, са назнаком „За оглас - не отварати”.

испит и потребне компетенције за ово радно
место (понашајне компетенције: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет; опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост,
пословна комуникација; посебне функционалне компетенције у области рада административни послови: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника
прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, способности
припреме материјала и вођење записника,
способност вођења интерних књига; посебне
функционалне компетенције у области рада
послови дактилобироа: познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију
рада суда, положен испит за дактилографа
прве класе; посебне функционалне компетенције за одређено радно место: познавање
прописа: Судски пословник, Закон о општем
управном поступку и Закон о државним службеницима; познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа
релевантних за обављање послова радног
места записничара, положен испит за дактилографа прве класе.

СОМБОР

V Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
Јавни конкурс ће спровести Конкурсна комисија именована посебном одлуком председника Прекршајног суда у Сомбору.
Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна
комисија ће вредновати у изборном поступку,
оцењујући испуњеност услова кандидата за
вршењем послова радног места записничар
према тексту јавног конкурса усаглашеним са
описом наведеног радног места у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Прекршајном суду у Сомбору.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ

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

I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајном суду у Сомбору, Трг Цара
Уроша 1.

ПОЖ АРEВАЦ

II Место рада: Место рада је у Прекршајном суду у Сомбору, Одељење у Кули, Кула
Улица Маршала Тита број 268.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 114

Координатор у туристичкоинформативном центру
за рад у Инфо центру

Опис послова: координира пословима у
туристичко-информативном центру, координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмете домаће радиности;
координира продају сувенира, публикација
и других артикала и дневно води евиденцију; координира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима; прати и контролише процес штампе и
дистрибуцији информативног и пропагандног материјала штампаној и електронској
форми; креира и управља фото базом; прати и контролише стање залиха промотивног
материјала и сувенира; израђује план рада
информатора водећи рачуна о периодима
појачане потребе за туристичким информацијама.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање високо образовање економске или туристичке струке на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који одређује
високо образовање, почев од 10. септембра
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25000 Сомбор, Трг Цара Уроша 1
тел. 025/421-494

III Радно место које се попуњава:

IV Трајање рада: Радни однос се заснива
на неодређено време.

Изборни поступак спровешће се у више обавезних фаза провере, на следећи начин и
следећим редоследом:

1. Записничар у звању референта
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, и у одсутности
записничара код другог судије и судијског
помоћника води записнике, пише позиве за
рочишта, доставнице, повратнице, обавља
послове по налогу судије, води рачуна о
уредности списа који морају бити полепљени хронолошким редом, и након сређивања
списа експедује одлуке и разводи у уписнику дежура са судијом по плану дежурства,
обавља и друге послове по налогу судије и
председника суда.
Услови: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да није
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа, поседовање III или IV степена средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две
године радног искуства у струци; познавање
рада на рачунару; положен испит за дактилографа прве класе, положен државни стручни

Опште функционалне компетенције:
У изборном поступку извршиће се провера
општих функционалних компетенција Организација и рад државних органа Републике Србије, Дигитална писменост и Пословна комуникација, на следећи начин: Општа
функционална компетенција Организација
и рад државних органа Републике Србије
провериће се путем теста са питањима
затвореног типа, из посебне базе питања
која ће бити објављена на интернет сајту
Прекршајног суда у Сомбору; општа функционална компетенција Дигитална писменост провериће се путем решавања задатка
практичним радом на рачунару, из посебне
базе задатака која ће бити објављена на
интернет сајту овог суда (ова општа функционална компетенција се неће проверавати
за кандидата који приложи одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о
поседовању ове компетенције); општа функционална компетенција Пословна комуникација провериће се путем писмене симулације
теста затвореног типа, сачињеног из посебне
базе питања која ће бити објављена на сајту
овог суда. Кандидати који освоје један бод у
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провери одређене опште функционалне компетенције искључују се из даљег изборног
поступка.
Посебне функционалне компетенције: У
изборном поступку извршиће се провера следећих посебних функционалних компетенција: Познавање канцеларијског пословања;
Познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података; Способност припрема материјала и вођења записника; Познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију
рада суда; Познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничара. Наведене посебне
функционалне компетенције провериће се
писаним путем, и то путем теста са питањима са више понуђених одговора и провером
брзине и тачности рачунарске израде диктата, те усменим путем у виду разговора са
комисијом ком приликом ће кандидат усмено
изнети предлог решења одређеног задатка
типичног за обављање послова радног места
записничар. Приликом вредновања посебних
функционалних компетенција путем разговора са Комисијом користиће се следећих 5
мерила: стручна заснованост, аналитичност
и систематичност, познавање поступака,
метода и техника рада, прецизност и тачност
у навођењу података, те прикладан речник и
стил писања/изражавања.
Понашајне компетенције: У изборном
поступку извршиће се провера следећих
понашајних компетенција: управљање
информација, управљање задацима и остваривање резулата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, те савесност, посвећеност
и иинтегритет. Провера понашајних компетенција извршиће се од стране дипломираног психолога - службеника Националне
службе за запошљавање, путем интервјуа и
упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом: У
последњој етапи изборног поступка кандидат ће извршити разговор са Комисијом ком
приликом ће се ценити мотивација за рад
на радном месту записничара и прихватање
вредности државног органа.
База питања и задатака за проверу општих
функционалних компетенција (Организација
и рад државних органа Републике Србије,
Дигитална писменост и Пословна комуникација) доступна је на интернет сајту Прекршајног суда у Сомбору.
VI О датуму, времену и месту провере
прве фазе изборног поступка, кандидати
који испуњавају услове јавног конкурса биће
обавештени у року од најмање три дана пре
отпочињања изборног поступка.
VII Садржај пријаве и докази који се
прилажу уз пријаву: Пријава на конкурс
подноси се на посебном Обрасцу пријаве,
доступном у просторијама судске управе
Прекршајног суда у Сомбору, Трг Цара Уроша бр. 1, соба бр. 25, као и на интернет сајту
Прекршајног суда у Сомбору.
Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата
којом се он опредељује за две опције: да је
сагласан да ће његове податке који се воде
у службеним евиденцијама (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанБесплатна публикација о запошљавању

ству и уверење о неосуђиваности) прибавити орган из службених евиденција или да ће
лично доставити све податке из службених
евиденција. Уколико се кандидат определи
да ће сам доставити податке из службених
евиденција а исто не учини до истека рока за
подношење пријава, губи статус кандидата на
конкурсу, пријава ће се сматрати неуредном и
биће одбачена посебним закључком Конкурсне комисије. По подношењу, свака пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку.
Докази који се подносе уз пријаву: 1.
извод из матичне књиге рођених, 2. уверење о држављанству Републике Србије, З.
уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора у трајању од најмање шест месеци,
издато од стране надлежне полицијске управе, 4. потврда да кандидату није престао
радни однос у државним органима због теже
повреде дужности из радног односа (за лица
која су била запослена у државним органима), 5. доказ о стручној спреми (диплома или
сведочанство), 6. доказ о оспособљености за
дактилографа прве класе, 7. доказ о положеном државном стручном испиту (Уколико кандидат нема положен државни стручни испит,
исто није неопходан услов нити предност за
заснивање радног односа, међутим уколико
кандидат буде изабран на радно место које
се попуњава путем јавног конкурса, дужан је
да положи државни стручни испит у року од
6 месеци од дана ступања на рад), 8. доказ
о радном искуству (потврде, решења, оверена радна књижица и други акти из којих се
може утврдити да ли кандидат има најмање
2 године радног искуства у струци, односно
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци), 9. други докази. Сви докази
се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника. Државни
службеник који се пријављује на јавни конкурс може уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених поднети
решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве се подносе на адресу Прекршајног
суда у Сомбору, Трг Цара Уроша бр. 1, са
назнаком „Пријава за јавни конкурс”
IX Начин оглашавања и рок за подношењем пријава на јавни конкурс: Јавни
конкурс се оглашава на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у
Сомбору, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Рок за подношењем пријава је 8 (осам) дана и исти почиње да тече
наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као
и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене
закључком Конкурсне комисије.
X Лице задужено за давање информација о јавном конкурсу: Секретар суда
Горан Ђокић, 025/421-494 локал 16.
XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати који
испуњавају услове за рад на оглашеном рад-

ном месту, а чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази, приступиће
фазама изборног поступка, који ће се спровести у седишту Прекршајног суда у Сомбору, Сомбор, ул. Трг Цара Уроша бр. 1, о времену и месту прве фазе изборног поступка ће
учесници јавног конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које наведу у својим
пријавама или на други погодан начин, и то
у року од најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка. Овај јавни конкурс биће
оглашен на интернет презентацији и огласној
табли Прекршајног суда у Сомбору у Сомбору, на интернет презентацији и периодичном
издању огласа.

УЖИЦЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг партизана 10
тел. 031/513-485

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора: 1)
стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 2) радно искуство од четири године, од чега најмање две
године на руководећим пословима; 3) активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете. 4) да није
руководио предузећем против кога је покренут стечајни поступак, 5) да није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним
за вршење ове функције Мандат директора
траје четири године. Опис послова: директор представља и заступа ТОУ, организује
и руководи радом ТОУ, доноси Правилник о
организацији и систематизацији послова, уз
сагласност Градског већа града Ужица, предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и предузима
мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада ТОУ, одговара за коришћење
и управљање непокретностима које су ТОУ
дате на коришћење, одговара за коришћење
и располагање покретним стварима, подноси
извештај о резултатима пословања ТОУ по
периодичном извештају и годишњем обрачуну, најмање једанпут годишње Скупштини града подноси Извештај о раду, учествује
у раду Управног одбора, без права гласа
и даје мишљења и предлоге у вези пословања ТОУ, права радника, остварења прихода, расподеле добити и друго, дужан је
да Управни одбор упозори на незаконите и
нецелисходне одлуке, обавља и друге послове у складу са Законом, оснивачким актом
и статутом. Кандидат прилаже пријаву која
садржи име и презиме кандидата, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким
описом послова на којима је кандидат радио,
податке о стручном усавршавању, податке
о посебним облицима знања и својеручни
потпис кандидата. Уз пријаву се прилажу
следећи докази: диплома о стеченом високом образовању; - потврда од послодавца о
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стеченом радном искуству или копија радне књижице; доказ о знању страног језика (фотокопију индекса, сертификата или
другог документа из кога се недвосмислено
може доказати знање страног језика); лична изјава кандидата под кривичном и материјалном одговорношћу да није руководио
предузећем против кога је покренут стечајни
поступак; потврда да није осуђиван (из казнене евиденције министарства унутрашњих
послова). Сви докази се поднесе у оргиналу
или овереној фотокопији. Рок за подношење
пријава је осам (8) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у затвореној
коверти, на адресу Туристичка организација
Ужица, 31000 Ужице са назнаком - пријава
за конкурс за директора ТОУ. Непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве,
Управни одбор неће разматрати. Управни
одбор дужан је да у року од 30 дана од дана
завршетка конкурса, изврши избор кандидата и предлог за избор директора достави
Скупштини града. Директора ТО Ужице, на
предлог Управног одбора, именује Скупштина града Ужица. Контакт телефон за давање
информација о конкурсу је 031/513-485.

ЗРЕЊАНИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Сечањ, Вожда Карађорђа 57

Послови локалног економског
развоја - млађи саветник
Опис послова: анализира, прикупља и
обрађује информације и податке потребне
за израду стратешких докумената и израђује
прилоге за релевантна стратешка документа, прати индикаторе реализације стратешких докумената везано за подстицање и
усмеравање локалног економског развоја те
на њих сачињава одговарајуће извештаје.
Самостално обавља послове прикупљања,
обраде и анализе података, формирања и
ажурирања базе података пословних информација од значаја за локални економски развој, прати домаће и међународне конкурсе,
и обавља аналитичко-оперативне послове
који се односе на припрему и реализацију
развојних пројеката, обезбеђење додатних
финансијских средстава, помоћ и подршку
потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа, учествује и реализује активности
подршке локалној пословној заједници за
ширење постојећих и заснивање нових бизниса, обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и
припремом извештаја о пројектима одрживог
економског развоја, остварује 24 комуникацију са надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном, покрајинском
и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано
за економски развој општине, прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима
и фондовима важним за локалну самоупарву, пружа подршку и координира активности
за аплицирање код ЕУ фондова, анализира
и процењује постојеће програме подршке
ЕУ, идентификује потенцијалне партнере из
ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима,
стара се о имплементацији пројеката из ЕУ
фондова и кординира рад учесника у спро-
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вођењу програма и пројеката, обавља мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и
припрема извештаје о пројектима; обавља и
друге послове по налогу начелника одељења
и начелника општинске управе.

утврђивање насталих промена, провођење
утврђених промена кроз евиденцију у року
од 30 дана од дана сазнавања за промену;
обавља и друге послове по налогу шефа
одсека и руководиоца Одељења.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области Агроекономије на основним академским студијама, у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање једна година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

УСЛОВИ: стечено високо образовање на
основним академским студијама, у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна
година радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Имовинско правни послови саветник

Послови протокола и односа са
јавношћу - млађи саветник

Опис послова: води поступак и припрема решења о конверзији, експопријацији,
и административном преносу непокретности, води поступак и закључује споразуме о наканди за експорписану непокретност, води поступак отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем, води поступак по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака, води првостепени управни поступак,
води јединствени регистар непокретности у
јавној својини локалне самоуправе, води и
ажурира портфолија имовине у јавној својини јединице локалне самоуправе, обавља и
друге послове које му повери руководичац
Одељења и начелник Општинске управе.

Опис послова: обавља послове пријема
гостију код председника општине, заменика
председника, начелника Општинске управе,
председника Скупштине општине и помоћни,
доставља председнику општине, заменику
председника, председнику Скупштине општине и начелнику Општинске управе пресек и
анализе актуелних и текућих информација;
објављује информације за јавност које му
дају предходно наведена лица; по налогу
остварује и иницира сарадњу са предузећима
и установама и стара се да систем комуникација са јавношћу буде на квалитетном нивоу;
обавља послове везане за организацију конференција за новинаре; организује манифестације и пријеме у оквиру делокруга рада
председника општине, заменика председника, председника Скупштине општине Сечањ
и начелника Општинске управе; учествује у
изради и ажурирању Информатора о раду
општинских органа, одговара на пристигле
захтеве за приступ информацијама од јавног
значаја, учествује у изради збирке података о личности „Евиденција запослених” и
поступа по захтевима у складу са Законом о
заштити података о личности обавља и друге послове по налогу председника општине,
председника Скупштине општине, заменика
председника општине и начелника Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).

Послови пријема пореских пријава,
утврђивања, контроле и наплате
локалних пореских обавеза, накнада
и локалних комуналних такси за
правна лица и предузетнике - млађи
саветник
Опис послова: прима и заводи пореске
пријаве од стране обвезника правних лица и
предузетника; врши унос података из пореских пријава као и других података у компјутерски програм службе; израда и штампа
пореска решења по основу локалних јавних
прихода пореских обвезника правних лица
и предузетника; врши експедицију пореских решења и брине се о архиви сектора
(пореске пријаве, пореска решења и други
документи); књижење пореских решења и
уплата; врши издавање пореских уверења и
пружа информације о стању дуга и осталим
чињеницама; учествује у изради завршног
рачуна и обрачуна накнаде за уређивање
грађевинског земљишта; води евиденције о
непокретностима у јавној својини уношење
података о непокретностима, праћење и

УСЛОВИ: стечено високо образовање на
основним академским студијама, у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Технички секретар - виши референт
Опис посла: обавља административно-техничке послове за потребе изабраних, именованих и постављених лица у органима
општине, прима и експедује пошту, пружа
обавештења странкама и обавља техничку
припрему материјала за седнице Скупштине
општине и Општинског већа. Обавља и друге
послове по налогу шефа кабинета, председника општине, начелника општинске управе
и руководиоца одељења. За свој рад одговоран је шефу кабинета, председнику општине,
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начелнику општинске управе и руководиоцу
одељења.
УСЛОВИ: стечено средње образовање четворогодишњем трајању, најмање шест месеци
радног искуства, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Возач службеног аутомобила намештеник - четврта група
радних места
Опис послова: врши послове превоза лица,
ствари и опреме; обавља послове редовног
дневног и недељног прегледа возила (контролише ниво течности у хладњаку и мотору,
ниво уља у мотору, ниво електролита у акумулатору, кочнице, светла, вентилатор, каиш
и друге делове возила); обавља послове
мањих поправки које може да изврши приручним алатом; прање и чишћење возила,
снабдевање возила горивом; на путном листу
потписује за техничку исправност возила за
које је задужен и уписује тачну релацију са
пређеним километрима предвиђене вожње;
возило са којим се задужен одржава увек у
чистом и исправном стању; обавља и друге
послове по налогу руководиоца и начелника.

петенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Општинске управе општине Сечањ. Овај конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Сечањ.

Интервју са комисијом: Процена мотивација за рад на радном месту и прихватање
вредности органа - провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).

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

Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или
предаје непосредно на адресу писарнице
Општинске управе општине Сечањ, Вожда
Карађорђа 57, Сечањ, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Лидија
Мећевић, 023/3150-712.
Датум оглашавања: 09.03.2022. године.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је петнаест дана и почиње да тече
09.03.2022. године и истиче 24.03.2022. године.

УСЛОВИ: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању, односно III степен стручне спреме, најмање шест месеци
радног искуства; положен возачки испит Б
категорије.

Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан у писарници
Општинске управе општине Сечањ, Сечањ,
Вожда Карађорђа 57 и на званичној веб страници општине Сечањ, www.secanj.ls.gov.rs.

Административни радник
при канцеларији за сиромаштво
- виши референт

Докази које прилажу кандидати: извод
из матичне књиге рођених, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти којима се доказује на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).

Опис послова: води административне
послове у Канцеларији за сиромаштво, прима
захтеве странака, припрема седнице Комисије за смањење сиромаштва, упућује кориснике на одрађивање друшвено корисног
рада у месне заједнице, припрема спискове
трговина и апотека са којима Канцеларија
има потписане уговоре у писаној и електронској форми, обваља друге послове по налогу руководиоца и председника Комисије за
смањење сиромаштва.
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање шест месеци радног
искуства, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Место рада: Сечањ (за сва радна места).
Врста радног односа: радно место
попуњава се заснивањем радног односа на
неодређено време.
Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 19
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у органима, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на овнову провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: тест
знања и интервју са комисијом. У свакој фази
изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене комБесплатна публикација о запошљавању

Рок за подношење доказа: докази се подносе заједно са пријавом на јавни конкурс.
Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 25.03.2022.
године. Провера посебних функционалних и
интервју са комисијом обавиће се у просторијама Општинске управе општине Сечањ,
Сечањ, Вожда Карађорђа 57. Кандидати ће
о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе),
које наведу у својим обрасцима пријава.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене. Јавни конкурс спроводе Конкурсне комисије које је именовао в. д. начелник

Трговина и услуге
FENIKS-VIP CAFE

24000 Суботица, Владимира Назора 6
e-mail: oradu@feniks-vip.rs

Конобар - шанкер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме
било ког образовног профила. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на
горе наведену e-mail адресу. Контакт телефон 066/6565-433. Рок за пријаву 15.04.2022.

НИС АД
21000 Нови Сад, Народног фронта 12
e-mail: ljiljana.bulatovic@nis.rs

Касир - точилац

за рад у Суботици, пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме
било ког занимања, пожељно знање рада
на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
Ноћни рад, рад у сменама. Заинтересовани
кандидати своје биографије могу слати на
горе наведену e-mail адресу. Контакт телефон 064/8885-226. Рок за пријаву 30.03.2022.

„КАВ КОМЕРЦ” ДОО
11070 Нови Београд, Марка Пола 7/6
тел. 063/295-931, 063/295-935

Комерцијалиста

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије.

Виљушкариста

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: пријаве слати поштом или на
e-mail: kav.komerc@sbb.rs у року од 30 дана
од дана објављивања огласа.

„КАВ КОМЕРЦ” ДОО
11070 Нови Београд, Марка Пола 7/6
тел. 063/295-931, 063/295-935

Физички радник

на велетржници Београд,
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве
слати на e-mail: kav.komerc@sbb.rs у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

www.nsz.gov.rs
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PRESTIGE PLUS AUTO
34000 Крагујевац

Аутомеханичар
Опис посла: механичар за рад на техничком
прегледу.
УСЛОВИ: III ниво квалификације, смер аутомеханичар; без радног искуства; возачка дозвола Б категорије; основно познавање рада
на рачунару; одговоран, спреман за тимски
рад, заинтересован да научи рад на техничком прегледу. Кандидати треба да се јаве на
телефон: 034/505-538 (сваког радног дана од
08 до 15 часова). Рок за пријаву 31.03.2022.
године.

„ГАЗЕБО” ДОО
21000 Нови Сад, Дожа Ђерђа 6

Продавац пластике

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: лица која су на евиденцији незапослених дуже од 4 месеца, завршена основна
информатичка обука. Рад у сменама, пробни рад. Јављање кандидата на телефон
060/5804-800.

УСТАНОВА ЗА СПОРТ
И РЕКРЕАЦИЈУ СЈЕНИЦА

36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића 8

Возач
Опис посла: возач аутобуса и ратрака тј.
табача снега на ски центру.
УСЛОВИ: услови су прописани Законом о
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 31/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Установи за спорт и рекреацију
Сјеница бр. 01-112/21 од 15.06.2021 године. Услови за заснивање радног односа: 1.
завршено средње образовање; 2. возачка
дозвола одговарајуће Д категорије (аутобус). Уз пријаву кандидати подносе оверену
документацију: пријаву за оглас са тачном
назнаком за које радно место се пријављују,
као и кратку биографију (ЦВ) са контакт
подацима; доказ о стеченом образовању
(копија дипломе или сведочанства); доказ о
положеном возачком испиту одговарајуће Д
категорије; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од шест месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (датум
издавања не старији од шест месеци); лекарско уверење да има општу здравствену способност (датум издавања не старији од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених;
очитану личну карту. 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 обрађујеУстанова за спорт и рекреацију
Сјеница. Решењем в.д. директора Установе
за спорт и рекреацију Сјеница, формираће
се комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата
одабрати кандидата који испуњава услове
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огласа и који ће ући у ужи избор за пријем у
радни однос. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос донеће в.д.
директор, на основу извештаја комисије.
Оглас траје 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Приложена
документација се неће враћати кандидатима.
Кандидати који не буду изабрани неће бити
посебно обавештени о резултатима огласа,
већ ће резултат бити објављен на огласној
табле Установе за спорт и рекреацију Сјеница. Пријаве се подносе лично у просторијама
Установе, или путем препоручене поште на
горе наведену адресу, са напоменом „За радно место возач”. За све информације везане за оглас можете се обратити на контакт
телефон: 064/8581-308.

INTERMEZZO SYSTEM DOO
11000 Београд, Јужни булевар 83
e-mail: biljana.djordjic@intermezzosystem.rs

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт
телефон 065/3151-287. Пријаве кандидата
на e-mail: medna.ravnica@gmail.com

АДВОКАТ ЗВЈЕЗДАНА СРЂЕНОВИЋ
21000 Нови Сад, Словачка бб.

Администратор

у адвокатској канцеларији

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног смера; основна информатичка обука,
дигитална писменост и познавање дактилографије. Јављање кандидата на контакт
телефон 065/2033-267.

KINDERS CAKE DOO
24000 Суботица, Матије Корвина 2
e-mail: kinderscake@gmail.com

Пекач палачинки

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Продавац

за рад у трафици
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IIIстепен стручне спреме
без обзира на занимање; основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати
да пошаљу ЦВ на наведену e-mail адресу
или да се јаве на телефоне: 064/6478-822,
064/6470-615.

УСЛОВИ: завшена основна школа, основно знање рада на рачунару, почетни ниво
енглеског језика; пожељно радно искуство
у кухињи. Рад у сменама. Заинтересовани
кандидати могу своје биографије слати на
горе наведену e-mail адресу. Контакт телефон 064/8570-443. Рок за пријаву 20.03.2022.
године.

MONA HOTEL MANAGEMENT
DOO BEOGRAD
ХОТЕЛ ЗЛАТИБОР МОНА

KATRIN COMPANY DOO
18000 Ниш, Византијски Булевар 35

Шивач

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; радно искуство: 12 месеци; рад
на машинама: ендларица, рупичарка, оверлог, ибердек, штепарица; особа са инвалидитетом. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: milenam@katrinvk.
com или се јављају на контакт телефон:
063/1135-913.

Хигијеничар

особа са инвалидитетом

РАДЊА ЗА ФРИЗЕРСКО
КОЗМЕТИЧАРСКЕ УСЛУГЕ,
ПРОИЗВОДЊУ ПЕРИКА
И УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, НИШ
18000 Ниш, Пролетерска 14

Мушки фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: мушки фризер; пожељно радно
искуство. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 065/6018-659.

„MEDNA RAVNICA GROUP” DOO
21000 Нови Сад, Руменачка 5

Комерцијалиста
- теренска продаја робе

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Дужности: одржавање уредности сектора Домачинства, организовање и одржавање средстава
за рад, одржавање јавних простора хотела.
Потребан је позитиван став и добре комуникацијске вештине. Радне биографије slati na
recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене
услове.

Конобар

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV ССС. Задаци: наплата услуга, одржавање организованости, уредности
и хигијене средстава за рад и вашег сектора,
решавање рекламација гостију, познавање
хотела и других хотелских садржаја и услуга.
Потребан је позитиван став, добре комуникацијске вештине, знање рада на рачунару,
знање енглеског језика. Радне биографије
слати на recepcija@monazlatibor.com. Биће
контактирани кандидати који испуњавају
наведене услове.

Помоћни радник у домаћинству
2 извршиоца

на одређено време 3 месеца

Магационер - достављач

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорије. Рад је теренски, ван просторија послодавца уз обавезан пробни рад.

УСЛОВИ: I ССС. Дужности: обилазак и
чишћење припадајућег дела околине хотела, чишћење и одржавање хотелског простора, скидање и транспорт постељине, пружање подршке гостима у случају постојања
захтева. Потребан је позитиван став, добре
комуникацијске вештине. Радне биографије
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слати на recepcija@monazlatibor.com. Биће
контактирани кандидати који испуњавају
наведене услове.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, пожељно је радно искуство
на сличним пословима. Дужности: прање и
одржавање посуђа, одржавање хигијене у
кухињи, чишћење воћа и поврћа, рад у сменама

Сарадник на пословима
одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV ССС електротехничког смера, претходно радно искуство на истим или
сличним пословима минимум 2 године, знање
рада на рачунару, искуство у хотелијерству
на сличним позицијама је предност. Дужности: учествује у извођењу радова на одржавању опреме у објекту, врши свакодневни
мониторинг система и опреме, обавља превентивно одржавање техничких система,
отклања кварове на електро инсталацијама и опреми, редовно врши контролу рада
постројења, уређаја и инсталација са аспекта техничке исправности, води евиденцију
о извршеним поправкама, утрошеном материјалу и резервним деловима.
ОСТАЛО: радне биографије слати на
recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене
услове.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА”
18230 Сокобања
Војислава Илића 2

Руковалац телескопском дизалицом
и радник на одржавању
пробни рад

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 заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и следеће услове:
четврти ниво (IV) стручне спреме - завршено
средње образовање електро или саобраћајне
струке у четворогодишњем трајању; 1 година радног искуства; положен испит за возача моторног возила категорије „Б”; уверење
о оспособљености за безбедно обављање
послова - радних задатака при руковању
хидрауличном радном платформом - корпом.Остало: Кандидати су дужни да доставе
пријаву на оглас са биографијом и потребна
документа у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о стеченој стручној спреми,
уверење о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да
се против лица не води кривични поступак
(уверење надлежног суда или тужилаштва),
уверење да лице није осуђивано за кривична дела (уверење полицијске управе), копију
саобраћајне дозволе, уверење о оспособљености за безбедно обављање послова - радних задатака при руковању хидрауличном
радном платформом - корпом.Рок за достављање пријава је 10 дана од објављивања
огласа у публикацији „Послови”, Националне службе за запошљавање. Пријаве на конБесплатна публикација о запошљавању

курс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Јавно
предузеће „Зеленило - Сокобања”, Војислава
Илића бр. 2, 18230 Сокобања, са назнаком
„за конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве 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).

Медицина
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар
општег смера
у интензивној нези нивоа 3

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на осталим болничким одељењима

Медицинска сестра - техничар
општег смера
у амбуланти

УСЛОВИ: Кандидати обавезни да доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, 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
личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип), биографију,
са адресом и контакт телефоном.

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој саобраћајној школи - III
степен стручне спреме (са просечном оценом), потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење, доказ о радном искуству у струци
након положеног испита на пословима возача (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), фотокопију личне карте или
очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип), фотокопију возачке дозволе
или очитану возачку дозволу Б и Ц категорије. биографију, са адресом и контакт телефоном.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге

УСЛОВИ: Кандидати обавезни да доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи - II степен стручне
спреме (са просечном оценом), потврду издату од стране Националне службе за запо-

шљавање о дужини чекања на запослење,
доказ о радном искуству (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца), фотокопију личну карте или очитану личну карту
(уколико лична карта поседује чип), биографију, са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Пробни
рад је шест месеци. Наведена документа не
смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа. Пријаве са непотпуном
документацијом или које нису у складу са
условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево
Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни
испит за звање доктора медицине и поседовање лиценце или решења о упису у комору. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија
дипломе медицинског факултета, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, оверена фотокопија лиценце, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопија која не може бити старија од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Пријаву са биографијом и потребном
документацијом, доставити на гоер наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за
радно место ___ редни број __”.

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за одрасле
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста
опште медицине, стручни испит, положен
специјалистички испит, најмање 3 године и
6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба
бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за
који конкурс се подноси пријава. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Одлука о избору
ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем.
09.03.2022. | Број 977 |
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине специјалиста у
јавном здрављу

на одређено време до 12 месеци, због
повећаног обима посла, у Одељењу за
епидемиолошки надзор у Центру за
контролу и превенцију болести

Опис послова и радних задатака: Организује
и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање,
спроводи здравствено-васпитне активности и
остварује сарадњу са кључним појединцима
и организацијама у заједници. Ради у превентивним саветовалиштима. Спроводи епидемиолошки надзор над инфекцијама које су
повезане са здравственом заштитом, и другим заразним болестима, као и епидемијама
ових и других заразних болести. Учествује
у изради периодичних извештаја о кретању
и учесталости инфекција које су повезане
са здравственом заштитом, антимикробне
резистенције и других заразних болести на
територији Републике Србије. Учествује у
спровођењу активности у ванредним стањима. Прати, анализира и извештава о епидемиолошким карактеристикама инфекција
које су повезане са здравственом заштитом,
и других заразних болести код нас и у свету.
Спроводи националне програме превенције
и контроле инфекција које су повезане са
здравственом заштито. Спроводи супервизорске активности на терену. Координира са
мрежом института и завода за јавно здравље,
у области за коју је задужен. Учествује у радним групама и комисијама Министарства
здравља и РФЗО, домаћим и међународним
организацијама. Учествује у имплементацији
Међународног здравственог правилника у
области надлежности. Учествује у изради
водича, упутстава и стручно-методолошких
препорука за превенцију и контролу инфекција које су повезане са здравственом заштитом, и других заразних болести. Учествује у
едукацији здравствених радника у области
превенције и контроле инфекција које су
повезане са здравственом заштитом, и других заразних болести. Спроводи здравствено
васпитање у општој популацији путем медија
о мерама превенције болести инфекција које
су повезане са здравственом заштитом, антимикробне резистенције и других заразних
болести. Учествује у планирању кампањи и
других активности у циљу превенције инфекција које су повезане са здравственом заштитом, антимикробном резистенцијом и других
заразних болести. Обавља и друге послове
по налогу шефа Одељења. Спроводи епидемиолошки надзор над векторским и другим заразним болестима, као и епидемијама
ових и других заразних болести. Учествује у
изради периодичних извештаја о кретању и
учесталости векторских и других заразних
болести на територији Републике Србије.
Учествује у спровођењу активности у ванредним стањима. Прати, анализира и извештава
о епидемиолошким карактеристикама векторских и других заразних болести код нас
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и у свету. Спроводи националне програме
превенције и контроле векторских заразних
болести. Координира са мрежом института и
завода за јавно здравље, у области за коју
је задужен. Учествује у радним групама и
комисијама Министарства здравља и РФЗО,
домаћим и међународним организацијама.
Учествује у имплементацији Међународног
здравственог правилника у области надлежности. Учествује у изради водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за
превенцију и контролу векторских и других
заразних болести. Учествује у едукацији
здравствених радника у области превенције
и контроле векторских и других заразних
болести. Спроводи здравствено васпитање
у општој популацији путем медија о мерама превенције векторских и других заразних
болести. Учествује у планирању кампања и
других активности у циљу превенције векторских и других заразних болести. Обавља
и друге послове по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високообразовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација
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. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
стручни испит, лиценца, специјалистички
испит из епидемиологије, најмање три године и 6 месеци у звању доктора медицине,
знање писаног и говорног енглеског језика,
добре вештине комунукације, познавање
рада на рачунару, најмање 5 година специјалистичког стажа; организационе способности.
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - доктор
медицине специјалиста у јавном здрављу”.
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” НСЗ, на интернет
страници Министарства здравља Републике
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Здравствени сарадник
за промоцију здравља

на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла,
у Канцеларији за превенцију пушења
Одељења за мониторинг и превенцију
зависности и ризичног понашања у
Центру за промоцију здравља

Опис послова и радних задатака: Припрема
планове истраживања, спроводи истраживања, прати и проучава пушење, односно
учесталост пушења, законску регулативу у
вези са пушењем и друге аспекте употребе
дувана, припрема годишњи извештај о учес-

талости пушења међу становништвом. Врши
мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, и осталих услуга од значаја
за област дувана на националном и регионалном нивоу. Прикупља податке и врши
анализу прикупљних података о коришћењу
дувана и последицама коришћења у
Србији. Врши анализу ситуације у вези са
коришћењем дувана у различитим популацијским групама у Србији. Анализира податке о активностима на одвикавању од пушења
у здравственим установама, проучава организацију и рад здравствених установа на
одвикавању од пушења, припрема програме
одвикавања од пушења и промоције здравих
стилова живота без дуванског дима и предлаже мере за унапређење програма одвикавања од пушења. Припрема и предлаже
стручно-методолошка упутства за здравствене установе за рад у области превенције
пушења и учествује у развијању стандарда
квалитета превенције. Сарађује са државним
органима и организацијама, као и јавним
установама и другим организацијама и телима у земљи и иностранству, односно међународним телима надлежним за проблем
пушења и штетних последица пушења по
здравље становништва. Сарађује са мрежом
партнерских организација, установама из
система образовања и са експертима из специфичних дисциплина. Учествује у локалним,
националним и међународним пројектима и
састанцима из релевантне области. Врши
координацију релевантних експерата и актера на пољу политике јавног здравља која
се односи на дуван у Србији. Врши планирање развоја националног система на пољу
превенције пушења. Врши промовисање и
имплементацију добре праксе на пољу превенције злоупотребе дувана и евалуација
политика. Учествује у припреми националних планова, стратегија и других докумената од значаја у области дувана. Припрема
едукативни и промотивни материјал у превенцији пушења, злоупотребе психоактивних супстанци и зависности са аспекта природних наука и врши едукацију едукатора
и сручњака за области превенције пушења,
злоупотребе психоактивних сусптанци и
зависности. Управља подацима о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
и зависности, врши техничку и аналитичку
подршку обраду података, израду табела и
статистичких анализа података из делокруга рада Канцеларије, врши анализу података
из делокруга рада Канцеларије и сарађује са
осталим стручњацима из Канцеларије. Учествује у припреми докумената, публикација и
информативног материјала Канцеларије за
превенцију пушења, њиховој дистрибуцији и
презентацији, промовисању на стручним скуповима и електронским медијима. Обавља и
друге послове који се појављују у току рада
Канцеларије или који су дати Канцеларији, а
по налогу шефа и послове из делокруга рада
Центра по налогу начелника.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит у складу са законом, знање рада на рачунару (Word, Excel),
знање енглеског језика; организационе способности.
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ОСТАЛО: пријаве и CV слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - здравствени сарадник на промоцији здравља”.
Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ, на
интернет страници Министарства здравља
Републике Србије и на огласној табли и
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

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

Виши радиолошки техничар
на одређено време

УСЛОВИ: Висока здравствена школа струковних студија смер за радиолошке техничаре или виша медицинска школа, уверење
о положеном стручном испиту, лиценца,
најмање 6 месеци радног искуства у звању
вишег радиолошког техничара. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној
адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а
изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Доктор медицине - специјалиста
гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из гинекологије и акушерства; положен стручни испит; лиценца;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).
Опис посла: ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду
послова непосредног руководиоца, учествује
у едукацији кадрова, ради на здравственом
просвећивању, води евиденцију о свом раду.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је начелнику
службе за здравствену заштиту жена.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас достављају: дплому о завршеном медицинском
факултету у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о положеном стручном испиту у оригиналу или овереној фотокопији;
лиценцу; кратку биографију. Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу
Дома здравља у Младеновцу, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања, за рад
у ОЈ Општа болница Сурдулица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, завршена медицинска школа - општи смер, положен стручни испит,
лиценца. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи - општег смера, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
лиценца, извод из матичне књиге рођених,
венчаних за особе које су промениле презиме, извод из евиденције незапослених,
лекарско уверење.

Медицинска сестра
- педијатријског смера

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства, за
рад у ОЈ Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: IV ССС, завршена медицинска школа педијатријског смера, положен стручни
испит, лиценца. Потребна документација:
оверена фотокопија дипломе о завршеној
медицинској школи - педијатријског смера,
оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, лиценца, извод из матичне књиге рођених, венчаних за особе које
су промениле презиме, извод из евиденције
незапошљених, лекарско уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор
између кандидата који испуњавају услове
огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на горе наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин
Цара Лазара 253
тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

Магистар фармације
УСЛОВИ: образовање: високо образовање на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовае, 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.
Додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ);
пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију
дипломе о завршеном високом образовању у
звању наведеног у огласу.

Фризер / берберин

у посебним условима рада

УСЛОВИ: образовање: средње образовање,
изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. Посебни услови рада: у стационираним установама које
обавњају психијатријску делатност. Кандидати морају предати: кратку биографију
(ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију
дипломе о завршеном образовању у звању
наведеног у огласу.

Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла, а најдуже
до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
Додатна знања / испити: стручни испит и
лиценца. Кандидати морају предати: кратку
биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце;
оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању у звању наведеног у
огласу.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит и
лиценца. Кандидати морају предати: кратку
биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце;
оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању у звању наведеног у
огласу.
ОСТАЛО: у пријаву на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом
на горе наведену адресу или лично у архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8
дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време, до
повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената
без упута, обављање прегледа пацијената уз
коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију, упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене установе на здравствену
комисију (инвалидско-пензиону, за бање,
ревизиону, конзилијум, комисију вештака и
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др.) на основу нађеног стања при прегледу,
а у зависности од врсте и тежине обољења,
на основу претходно извршених анализа и
потребних прегледа давање стручног мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти и
тежини повреда и сл. вршење мање хируршке интервенције и инцизије у превијалишту,
контролисање стручног рада медицинских
техничара у превијалишту, на медицинској
документацији и друго, рад на здравственом
васпитању и подизању здравствене заштите
грађана, рад на свом стручном усавршавању,
рад у истуреним амбулантама по распореду,
обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева, обавезан
повремени рад на терену, у вези спровођења
акција и мера здравствене заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбулантама
и здравственим станицама према распореду
и потреби службе, одговорност је за стручни
рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак средствима ризика.
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова,
обавезни су следећи услови: завршен медицински факултет VII/1 степен, положен стручни испит, лиценца / чланство у Лекарској
комори Србије. Уз пријаву на оглас, потребно
је доставити и: кратку биографију са бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне
карте (очитане податке са личне карте); оверену фотокопију лиценце / решења о упису у
комору; фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су диплома или уверење
издати на девојачко презиме). 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. Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведена
документа у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.
Кандидатима који не буду изабрани не враћа
се поднета документација. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу: Дом здравља
Мало Црниће Стишка бб., поштански фах 70,
12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи
или педијатријски смер, положен стручни
испит, лиценца за рад. Радно искуство 6
месеци.
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Опис послова: спроводи здравствено васпитни рад, обавља општу и специјалну негу у
рехабилитацији; обавља послове везане за
личну хигијену и исхрану пацијената; спроводи прописану терапију и води медицинску
документацију и евиденцију; стара се о благовременом присуству пацијената на терапији по утврђеном распореду; учествује у
пратњи пацијената при транспорту у другу
медицинску установу или у другим организованим одласцима пацијената; обавља и друге послове у оквиру своје струке у сменском
раду и по налогу главне сестре службе или
болнице, као и начелника службе или дежурног лекара.

ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему претходно
искуство о раду, додатно образовање или
способљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се прима. Пријаве слати
у затвореној коверти, на наведену адресу
Клинике, са назнаком радног места за које
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије:
дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), уверења о положеном
стручном испиту и лиценце за рад. Приликом
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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу:
Специјална болница за церебралну парализу
и развојну неурологију, Београд, Сокобањска
17а-Правна служба. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа
у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”.

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

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

Медицинска сестра - техничар

на интензивоној нези нивоа 3,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одсек интезивне неге и терапије

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
Доктор медицине

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни испит;
познавање најмање једног страног језика; пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверени препис
или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (са просечном оценом
студирања); оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству у струци након
положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); фотокопија личне
карте или очитана лична карта; биографију,
са адресом и контакт телефоном. Пријаве са
непотпуном документацијом 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске
сестре-техничара. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.).

Сервирка

на одређено време до три месеца,
Одсек за припремање хране
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 6 месеци
радног искуства на одговарајућим пословима. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; фотокопију радне кwижице или другог
доказа о радном искуству канидта (уговори
о раду, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; завршено основно образовање. Заинтересовани кандидати
подносе следећу документацију: пријаву на
оглас са кратком биографијом, фотокопију
личне карте, верење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној основној
школи. Предност имају кандидати са претходним радним искуством.
ОСТАЛО: рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа
у листу „Послови” Националне службе за
запошљавање, на званичној веб страници
Министарства здравља Републике Србије и
сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве
са траженом документацијом слати на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс не отварати”.

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

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Технички секретар

за рад у Општој служби

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: средње образовање; IV
степен стручне спреме; знање рада на рачунару. Опис послова: утврђен Правилником
о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Крушевац. Кандидати достављају: пријаву на оглас у којој наводе за
које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима који се јаве на оглас, а ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује
директор. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

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

УСЛОВИ: едицински факултет, VII/1 степен;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме); оверену фотокопију
Лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни
су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком
Бесплатна публикација о запошљавању

„За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво
поштом а горе наведену адресу.

испит; лиценца, решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној
одговарајућој школи са просечном оценом
током школовања, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце/решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има
радни стаж или потврду послодавца (други
доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат
променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема
у радни однос. Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и
са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор,
ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о изборукандида. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове
Опште болнице Петровац на Млави. Рок за
пријављивање: 8 дана од дана објављивања
у службеном гласилу Националне службе
за запошљавање „Послови”. Пријаве слати
у затвореним ковертама на адресу Општа
болница Петровац на Млави, Моравска број
2, 12300 Петровац на Млави или доставити
лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата.

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Педијатријска сестра

за рад у Одељењу за здравствену
заштиту предшколске и школске деце,
на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни услови: стручна спрема / образовање: средње образовање из
области медицине; Додатна знања / испити
/ радно искуство: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра, положен стручни
испит; лиценца. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, смер педијатријска сестра;
оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверен препис
или фотокопију лиценце или решења о упису
у комору; биографију са адресом и контакт
телефон. Изабрани кандидат је обавезан да
приликом заснивања радног односа достави
уверење о здравственој способности. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац,
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац,
са назнаком: „Пријава на оглас број 5/22”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а

Доктор медицине

на одређено време, најдуже 6 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас потребно је
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 3. оверену фотокопија лиценце или решења о упису у Лекарску комору Србије 4. кратку биографију. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе наведену
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Лабораторијски техничар
у дијагностици
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са
завршеном средњом медицинском школом,
лабораторијски техничар. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: средње образовање, лабораторијски техничар, стручни

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Референт за правне, кадровске и
административне послове
у Служби за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време због повећаног обима посла у
трајању до 24 месеца

УСЛОВИ: средње образовање; познавање
рада на рачунару; возачка дозвола за Б категорију. Додатан услов: Кандидати који имају
претходно радно искуство на пословима у
вези са уносом података и изради спискова
који су везани за SARS-CoV-2 имаће предност у погледу оцењивања услова по основу јавног огласа. Пожељно је да кандидати
доставе изјаву установе у којој су стекли
искуство за горе наведене додатне услове.
Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас са личном и радном биографијом, бројем телефона,
адресом и e-mail адресом; фотокопију дипломе/уверења о завршеној средњој школи - IV
степен стучне спреме; фотокопију возачке
дозволе за Б категорију. Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне
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службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт
телефон: 012/222-690. Оглас биће објављен
и на званичној wеб страници Завода за јавно
здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и на wеб
страници Министарства здравља Републике
Србије. Пријаве на оглас доставити поштом
или лично на адресу: Завод за јавно здравље
Пожаревац, улица Јована Шербановића
бр. 14, 12000 Пожаревац - Одсек за опште,
правне и техничке послове, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место (навести назив радног места)”.
Пријава се може поднети сваког радног дана
од 07.00 до 15.00 часова. Обавезно навести
име и презиме. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се
непотпуном и неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.
Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. Одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос
на одређено време доноси директор и биће
објављена на сајту Завода за јавно здравље
Пожаревац. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подацима рукује и податке обрађује Одсек за
опште, правне и техничке послове Завода за
јавно здравље Пожаревац. Подаци се не могу
користити у друге сврхе.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци
Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Доктор медицине

на одређено време
(за рад у сменама и рад ноћу,
рад у теренским амбуланатама)

УСЛОВИ: за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом, су:
завршен медицински факултет (VII степен
стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, најмање две
године радног искуства у звању доктора
медицине, положен стручни испит, лиценца, возачка дозвола Б категорије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте,
кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о положеном стручном
испиту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених
- издат на новом обрасцу сходно Закону о
матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09) достављају у
затвореној коверти поштом на адресу: Дом
здравља „Владимирци”, 15225 Владимирци,
Светог Саве 17, или лично у просторијама
кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком „ Пријава за конкурс - доктор медицине”. Одлука о избору кандидата
донеће се у року од 30 дана од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о одлуци. Пријаве
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које буду примљене у Дому Здравља после
попуне радног места наведеног у овом огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као
неисправне. Оглас остаје отворен до попуне
упражњених радних места.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина
Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у служби Опште медицине
за здравствену заштиту одраслих,
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање VII/1 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет: 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 уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит; познавање
рада на рачунару. Опис послова одређен је
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем специјализованих
метода и техника, кроз примену принципа
и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју
и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово
отклањање, спроводи здраствено-васпитне
активности и остварује сарадњу са кључним
појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;
организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа,
мере за рано откривање болести); обавља
прегледе и упућује на даљу дијагностику и
специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења,
одређује врсту и дужину кућног лечења и
прати његово спровођење, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка
помагала; даје оцену о здравственом стању
и упућује на оцену радне способности, иде
у кућне посете; збрињава пацијенте на
месту повређивања, односно нагло насталог
обољења, којима је неопходно указивање
хитне медицинске помоћи, по потреби прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите; ради као изабрани лекар; утврђује време и узрок смрти; ради и друге послове у

вези са остваривањем права из здравственог осигурања које му наложи непосредни
руководилац; за свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Дома здравља
Осечина. За изабране кандидате постоји
могућност решавања стамбеног питања.
Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком радном биографијом; оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету или оверену копију уверења
о свим положеним испитима; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту;
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
венчаних за кандидате којима је диплома
или уверење издато на девојачко презиме.
Пријаве доставити на горе наведену адресу
поштом или лично у правну службу за напоменом „за конкурс” и навести позицију за
коју се конкурише. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични
подаци кандидата користи ће се само у сврху
избора кандидата за оглашено радно место.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидати који се
јаве на оглас могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему.

ДОМ ЗДРАВЉА
14224 Лајковац
Светог Саве 5
тел. 014/3431-237

Доктор медицине - изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и ХМП

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стучне спреме, завршен медицински факултет;
положен стучни испит са звањем доктора
медицине; лиценца; најмање четири године
радног искуства у здравственим установана
на пословима доктора медицине. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: својеручно потписану молбу за пријем, биографију са адресом
становања, контакт телефон; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверену фотокопију о положеном
стучном испиту за доктора медицине; фотокопију личне карте; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење
да се не води кривични поступак; уверење
о некажњавању; лекарско уверење; фотокопију возачке дозволе Б категорије. Опис
послова према Правилнику о оранизацији и
систематизацији послова Дом здравља Лајковац. Пријаве и доказе о испуњености услова
кандидати могу предати на горе наведену
адресу са назнаком „За конкурс” или лично
радним данима од 07-15 часова. Благовремене и неисправне пријаве неће се разматрати. Решењем вд директора формирана је
комисија која ће, на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата,
исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима. Коначну одлуку
о избору кандидата који ће бити примљен
у радни однос доноси вд директор, на основу извештаја комисије, у року од 30 дана,
од дана истека рока за подношење пријава
кандидата. За све информације можете се
обратити на телефон: 014/ 3431-237. Докази
приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само
на њихов захтев.
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Доктор медицине - изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и ХМП,
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стучне спреме, завршен медицински факултет;
положен стучни испит са звањем доктора
медицине; лиценца. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: својеручно потписану молбу за пријем,
биографију са адресом становања, контакт
телефон; оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену
фотокопију о положеном стучном испиту за
доктора медицине; фотокопију личне карте;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да се не води кривични поступак; уверење о некажњавању;
лекарско уверење; фотокопију возачке дозволе Б категорије. Опис послова према Правилнику о оранизацији и систематизацији
послова Дом здравља Лајковац. Пријаве и
доказе о испуњености услова кандидати могу
предати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” или лично радним данима
од 07-15 часова. Благовремене и неисправне
пријаве неће се разматрати. Решењем вд
директора формирана је комисија која ће,
на основу увида у приспелу документацију
пријављених кандидата, исте рангирати на
основу обављеног разговора - интервјуа са
њима. Коначну одлуку о избору кандидата
који ће бити примљен у радни однос доноси
вд директор, на основу извештаја комисије, у
року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата. За све информације можете се обратити на телефон: 014/
3431-237. Докази приложени уз пријаву биће
враћени кандидатима који нису примљени у
радни однос само на њихов захтев.

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне
спреме; са најмање две године радног искуства као возач у здравтвеним установама.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеном ссс
образовању; својеручно потписану молбу за
пријем, биографију са адресом становања,
контакт телефон; фотокопија личне карте;
фотокопија возачке дозволе б категорије;
лекарско уверење; извод из матичне књиге
рођених; уверење да није кривично осуђиван; уверење о некажњавању; уверење о
држављанству. Опис послова према Правилнику о оранизацији и систематизацији послова Дом здравља Лајковац. Пријаве и доказе
о испуњености услова кандидати могу предати на горе наведену адресу са назнаком
„За конкурс” или лично радним данима од
07-15 часова. Благовремене и неисправне
пријаве неће се разматрати. Решењем вд
директора формирана је комисија која ће,
на основу увида у приспелу документацију
пријављених кандидата, исте рангирати на
основу обављеног разговора - интервјуа са
њима. Коначну одлуку о избору кандидата
који ће бити примљен у радни однос доноси
вд директор, на основу извештаја комисије, у
року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата. За све информације можете се обратити на телефон: 014/
3431-237. Докази приложени уз пријаву биће
враћени кандидатима који нису примљени у
радни однос само на њихов захтев.
Бесплатна публикација о запошљавању

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21235 Темерин, Новосадска 403

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву,
својеручно потписану, са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију доказа
о одговарајућој стручној спреми (оригинал
или фотокопија дипломе), доказ о радном
искуству - најмање пет година радног искуства у струци, уверење да кандидат није
осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак односно да
није поднет захтев за спровођење истраге
или одређених истражних радњи, да није
подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности; лекарско уверење опште здравствене способности, по
одабиру кандидата. Кандидат уз прописану
документацију подноси Програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 15 дана и
почиње од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „Пријава за јавни конкурс за именовање директора - не отварати”.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

1) Саветник за социјалну заштиту
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005 године и стечени одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области: политичких наука - смер
социјални рад и социјална политика, психолошких, педагошких и андрагошких нау-

ка, специјалне едукације и рехабилитације;
лиценца за обављање послова у складу са
законом којим се уређује социјална заштита
и прописима донетим на основу закона; најмање пет година радног искуства у у струци,
односно у директном раду са корисницима и
искуство у држању обука, радионица, тренинга и фокус група. Додатна знања: знање
рада на рачунару, знање страног језика.
Вештине: организационе, комуникационе асертивност, вештина презентације, вештина давања фидбека

2) Саветник за социјалну заштиту
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање:
високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, стечен
одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних наука; најмање пет година радног искуства у струци
односно у директном раду са корисницима
и искуство у држању обука, радионица, тренинга и фокус група. лиценца за обављање
послова у складу са законом којим се уређује
социјална заштита и прописима донетим на
основу закона. Додатна знања: знање рада
на рачунару, знање страног језика. Вештине: организационе, комуникационе, вештине
презентације
ОСТАЛО: рок за достављање пријава и
документације којoм се доказује испуњеност услова је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на адресу: Покрајински
завод за социјалну заштиту 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком „За
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21208 Сремска Каменица
Дечије село 1

Саветник за хранитељство
УСЛОВИ: завршене основне студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године
и одговарајући академски односно стручни
назив: социјални радник, психолог, педагог,
андрагог, дефектолог и специјални педагог;
завршен одговарајући акредитовани програм обуке у складу са прописима којима се
уређује област социјалне заштите; најмање
1 година радног искуства на стручним пословима у социјалној заштити, изузетно најмање
5 година радног искуства у установи за децу
без родитељског старања, у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите (правилник о хранитељству) лиценца за обављање послова, у складу са
законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона познавање рада на рачунару; други општи
услови прописани законом.
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова доставити
на адресу: Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад, 21208 Сремска Каменица,
Дечје Село 1, са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

Пољопривреда
МЕТАЛ-ХЕМИКО ДОО АДА
24430 Ада, Виноградска 9

Бабичар

на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа; пожељно
радно искуство, али није обавезно. Канадидат да је одговоран марљив и предан послу.
Нудимо редовну плату, константно усавршавање и пријатно радно окружење.

Зоотехничар

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме; средња
пољипривредна школа. зоотехничар; радно
искуство на фарми је предност али није неопходан услов. Од кандидата се тражи одговорност, марљивост и преданост послу Нудимо редовну плату, константно усавршавање
и пријатно радно окружење.

Физички радник

на одређено време

УСЛОВИ: завршена основна школа, радно
искуство на сличним пословима пожељно,
али није услов; комуникативност, одговорност, спремност за тимски рад, али и самосталан рад. Нудимо редовну плату, и пријатно радно окружење.
ОСТАЛО: кандидати треба да пошаљу своју
радну биографију са пријавом електронским
путем на info@metalhemiko.co.rs

Индустрија и грађевинарство
„ГРУАЛ” ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 68

Маркетинг специјалиста
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер
или специјалиста, пожељно познавање материјала за ентеријере и фасаде, познавање
рада на рачунару (MS Office, PowerPoint,
Photoshop, InDesign), знање енглеског језика
(средњи ниво).

Инжењер за продају
грађевинског материјала
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер
инжењер архитектуре или мастер инжењер
грађевинарства, пожељно познавање материјала за ентеријере и фасаде, познавање
рада на рачунару (MS Office, PowerPoint,
ACAD), знање енглеског језика (средњи ниво).
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Инжењер за ентеријере и фасаде

УСЛОВИ: оператер на ЦНЦ машини, техничар
за компјутерско управљање.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер
инжењер архитектуре или мастер инжењер
грађевинарства, пожељно познавање материјала за ентеријере, познавање рада на
рачунару (MS Office, PowerPoint, ACAD),
знање енглеског језика (средњи ниво).

Опис послова: врши избор алата на основу
радног налога / технолошког поступка, припрема машине за обраду и прилагођавање
програма, врши контролу/корекцију првог
произведеног комада производа, врши израду комплетне серије производа по добијеном радном налогу претпостављеног, врши
контролу произведених комада производа
бројањем, визуелно и уз помоћ мерних јединица, одржава и контролише исправност
машина и алата, обавља чишћење радног
простора и машине, попуњава пратећу документацију и радне налоге, по потреби ради
на пословима столар / монтажер у погону
Ергомаде доо.

пробни рад 6 месеци

ОСТАЛО: Пожељно је да кандидати буду без
радног стажа и да конкуришу за прво запослење. Пријаве слати на e-mail: aleksandar.
grujić@grual.rs у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„ЈУГОЦЕНТАР” ДОО
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 7
тел. 063/489-991

Радник на ЦНЦ машини

на Одељењу обраде метала
2 извршиоца

Електричар

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
електроинсталатер, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије. Пријаве
слати поштом или на e-mail: zdravko.vujic@
zepter.rs у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„ТЕХНО С” ДОО
21201 Руменка, Михајла Пупина 83

УСЛОВИ: оператер на ЦНЦ машини, техничар
за компјутерско управљање.
Опис послова: самостални рад на ЦНЦ машинама (различитих врста), одабир резног алата за израду делова, постављање материјала
и алата у ЦНЦ струг, праћење рада машине, одговорност према квалитету израђених
делова.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на адресу послодавца или на имејл
адресу: goricaras@ergomade.com

Радник у производњи подижуће
опреме
2 извршиоца

TRACE SRBIJA AD NIŠ

УСЛОВИ: лица од IV до VII степена стручне
спреме - машинска струка. Јављање кандидата на контакт телефоне: 021/6215-594,
021/6216-601, 021/6216-602.

18000 Ниш, Генерала Транијеа 13а

„LEAR CORPORATION” DOO
21000 Нови Сад, Ратно острво 8

на одређено време 3 месеца
50 извршилаца

УСЛОВИ: лица са завршеним III степеном
стручне спреме машинског, електро или
техничког усмерења; основна информатичка обука, знање енглеског језика - почетни
ниво. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз. Јављање кандидата на телефон
066/8891-247; 066/8891-217.

OLIMPIAS KNITING SERBIA DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Оператер на машини за плетење

Радник на ЦНЦ машини

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер геодезије; IV степен стручне спреме, геометар; возачка дозвола Б
категорије; познавање рада на рачунару: MS
office, AutoCAD. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл адресу: trace.serbia@
trace.bg
21000 Нови Сад

УСЛОВИ: II, III и IV степен стручне спреме.
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на
мејл адресу: jjevtic@olimpias.rs или се јављају
на контакт телефон: 066/8755-901.

на Одељењу обраде дрвета
4 извршиоца

Геодетски инжењер, геометар

„А&К” ДОО

на одређено време
3 извршиоца

18252 Мерошина
Брест, Нишка бб.

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер; пожељно
смер - саобраћајнице; возачка дозвола Б
категорије; радно искуство: до 5 година;
пожељна лиценца.

Оператер на линији сечења

„ЕРГОМАДЕ” ДОО БРЕСТ

Дипломирани грађевински
инжењер

Багериста

30 извршилаца

Краниста

30 извршилаца

УСЛОВИ: рад је теренски, ван просторија послодавца, обезбеђени су: смештај,
исхрана и превоз. Обавезан пробни рад.
Јављање кандидата на контакт телефон:
061/6304-926. Пријаве кандидата на e-mail:
aleksandarbengin@gmail.com
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Култура и информисање
ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”

Наука и образовање

11000 Београд, Генерала Штурма 1
тел. 063/310-606

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПР менаџер

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 5
година радног искуства на наведеној позициј; познавање енглеског језика - напредни
ниво.

У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

на одређено време

ИТ подршка - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: електротехнички факултет; 5 година радног искуства у наведеној области;
познавање енглеског језика - напредни ниво.

Кустос музеја

на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет; најмање 5
година радног искуства.

Архивар

на одређено време

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема;
најмање 5 година радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен
и да се против њега не води кривични поступак. Пријаве слати електронским путем на
e-mail office@karicfoundation.com, или се јавити на контакт телефон 063/310-606 сваког
радног дана од 10-14 часова. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити контактирани.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д

Дипломирани васпитач

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА

на одређено време
до повратка одсутног радника
2 извршиоца

Наставник биологије

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 у наведеном
занимању. Рад у сменама, обезбеђен превоз
и исхрана. Кандидати се јављају на контакт
телефон 061/1342-825.

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143. и 144. Закона
о основама система образовања и васпитања и под условима прописаним важећим
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020,
3/2020, 14/2020 и 1/2021).

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КИЋА”
11090 Београд
Омладинско шеталиште 8/1
тел. 061/1342-825

11080 Земун
Градски парк 1

Посао се не чека,
посао се тражи

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци). Кандидат мора да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате
који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Подаци
који се прикупљају у конкурсном поступку,
биће коришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар
са свим конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ, на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс не отварати”.

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз
који достављају следеће: краћу биографију
(ЦВ), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију доказа
(који издаје орган МУП-а) о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, оду-

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област
Астрофизика

на одређено време од 60 месеци,
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - астрономске науке, доктор
астрономских наука, доктор астрономије.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и
74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”’, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и
73/2018) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену
копију дипломе, списак научних радова и
сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се доставити на наведену
адресу или лично предати у Секретаријат
факултета, сваког радног дана од 10-15
часова у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
09.03.2022. | Број 977 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Самостални финансијско
рачуноводствени сарадник контиста билансиста, ликвидатор
финансијске документације
УСЛОВИ: високо образовање на основним
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по
пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године, на студијама
у трајању од 3 године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, изузетно средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе.

Домар - мајстор одржавања - столар
УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III
степен стручне спреме.

Помоћни радник

у централној кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Установи искључиво
путем поште на наведену адресу са назнаком
радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених чл. 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1,
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања, као и посебне услове
прописане Правилником о организацији и
систематизацији радних места. Уз пријавни формулар кандидати достављају доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о радном искуству од најмање
3 године за радно место самостални финансијско рачуноводствени сарадник-контиста
билансиста, ликвидатор финансијске документације, оверена фотокопија возачке доз-
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воле Б категорије за радно место домар-мајстор одржавања-столар. Доказ да лице није
осуђивано не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и
санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије)
на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста или средње образовање
медицинска сестра васпитач. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Установи
искључиво путем поште на наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред
општих услова за заснивање радног односа
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане
чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања, као
и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији радних места. Уз пријавни формулар кандидати достављају доказ о стручној спреми, уверење
о држављанству, доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће,
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 (податке из казнене евиденције издаје МУП), дозвола за рад
(лиценца, а уколико кандидат нема дозволу
за рад-лиценцу послодавац ће одредити рок,
у складу са законом, за полагање испита за
лиценцу). Доказ да лице није осуђивано не
може бити старији од 6 месеци. Фотокопије
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилноком о врсти стручне спреме наставника и
стручног сарадника у основној школи. Кандидат
мора да поседује одговарајућу стручну спрему
предвиђену Правилником о систематизацији
радних места. Кандидат поред општих услова
за заснивање радног односа из чл. 24 Закона
о раду, треба да испуњава и посебне услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19; 6/020 и 129/021). Пријаве
за заснивање радног односа са одговарајућом
документацијом којом се доказује испуњеност
услова, а то је: фотокопија дипломе, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија уверења о држављанству. Фотокопије
тражених докумената морају бити оверене.
Лекарско уверење кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђено у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат сам доставља.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилноком о врсти стручне спреме наставника и
стручног сарадника у основној школи. Кандидат
мора да поседује одговарајућу стручну спрему
предвиђену Правилноком о систематизацији
радних места. Кандидат поред општих услова
за заснивање радног односа из чл. 24 Закона
о раду, треба да испуњава и посебне услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19; 6/020 и 129/021). Пријаве
за заснивање радног односа са одговарајућом
документацијом којом се доказује испуњеност
услова, а то је: фотокопија дипломе, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија уверења о држављанству. Фотокопије
тражених докумената морају бити оверене.
Лекарско уверење кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђено у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат сам доставља.

Наставник биологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилноком о врсти стручне спреме наставника и
стручног сарадника у основној школи. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о систематизацији радних места. Кандидат поред
општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава
и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19;
6/020 и 129/021). Пријаве за заснивање радног односа са одговарајућом документацијом
којом се доказује испуњеност услова, а то је:
фотокопија дипломе, фотокопију извода из
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матичне књиге рођених, фотокопија уверења
о држављанству. Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат сам доставља.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидат
мора да поседује одговарајућу стручну спрему
предвиђену Правилником о систематизацији
радних места. Кандидат поред општих услова
за заснивање радног односа из чл. 24 Закона
о раду, треба да испуњава и посебне услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19; 6/020 и 129/021). Пријаве
за заснивање радног односа са одговарајућом
документацијом којом се доказује испуњеност
услова, а то је: фотокопија дипломе, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија уверења о држављанству. Фотокопије
тражених докумената морају бити оверене.
Лекарско уверење кандидат доставља пре
закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђено у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат сам доставља.
ОСТАЛО: Кандидат који испуњава услове
дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са документацијом послати
на горе наведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У БЕОГРАДУ - ЗЕМУНУ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Ратарство, повртарство,
цвећарство, крмно и лековито биље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Наука о преради ратарских
сировина
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Наука о преради ратарских
сировина
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Зоохигијена и
здравствена заштита домаћих и
гајених животиња
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Критеријуми
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и
поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова,
дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци) достављају се
на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Асистент за ужу научну област
Менаџмент у здравству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, уписане докторске академске студије из научне области за коју се бира, уз претходно
завршене одговарајуће студије и са одговарајућом просечном оценом (8, 00) на свим
нивоима студија, на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму или академски назив магистра наука са
пријављеном темом докторске дисертације
на акредитовааном универзитету и акредитованом студијском програму, позитивна
оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода, у последњих пет година најмање
пет радова и најмање 2, 5 бода остварених
објављивањем радова који припадају категоријама М10+М20+М30+М40+М50+М60+М
80+М90.
ОСТАЛО: документа која је потребно доставити: оверена фотокопија дипломе VII и VII/1
степена стручне спреме, потврда о уписаним
докторским студијама, биографија са библиографијом. Наведена документа доставити
путем поште, на адресу: Правна служба - за
конкурс, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић”, 11040
Београд, Црнотравска, 27. Напоменa: услови за избор у звање асистента, предвиђени
су Законом о високом образовању и општим
актима Високе медицинске школе струковних
студија „Милутин Миланковић”, Београд. Рок
за пријављивање кандидата траје 15 дана и
почиње да тече од последњег дана објављивања у средству јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Наставник у звање доцента
за ужу уметничку област
Графика и књига
на период од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника на Универзитету донете од
стране Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду. Учесници конкурса
подносе: пријаву на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију или оверен
препис дипломе у једном примерку, уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона
о високом образовању), радну биографију
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених
у електронској форми на 4 CD-а, потписани
списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три
примерка. Учесници на конкурсу су дужни да
у електронском облику, на једном CD-у или
USB-у, приложе презентацију својих обавезних референци, са каталошким подацима о
радовима написаним ћириличним писмом и
са јасно наведеним именом и презименом
кандидата у доњем десном углу сваке стране
презентације, у укупном трајању до 3 минута. Образац 2 и Минимални услови за избор
у звање наставника и сарадника у пољу
уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на
Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2
од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета
(www.fpu.bg.ac.rs).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра бр. 4, у термину од 10 до 13
часова. За додатне информације телефони:
060/5207-721, 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Доцент за уже научне области
Геоинформатика и Геодетски премер
на одређено време од пет година
2 извршиоца

Ванредни професор за уже научне
области Геодетски премер и
Управљање непокретностима
на одређено време од пет година
09.03.2022. | Број 977 |
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Ванредни професор за ужу
научну област Теоријска
и физичка геодезија

на одређено време од пет година

Редовни професор за ужу научну
област Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција
УСЛОВИ: Општи услови: 8 ниво НОКС-а, докторат из уже научне области за коју се кандидат бира. Остали услови: кандидати, поред
општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих
аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања кoнкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну
област Општа психологија

(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Психологија
образовања са посебним искуством у
питању индивидуализације наставе и
образовања даровитих ученика)

Редовни професор за ужу научну
област Општа историја новог века
Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија - антропологија
са 25% радног времена, на одређено
време од 5 година (предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Антропологија музике)

Ванредни професор за ужу
научну област Етнологија антропологија

са 25% радног времена,
на одређено време од 5 година
(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања Методологија
етнологије и антропологије)

Доцент за ужу научну област
Општа историја новог века
са 50% радног времена,
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено
време од 5 година (предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Андрагогија рада)

Доцент за ужу научну област
Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено
време од 5 година (предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Стручно образовање
одраслих)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области
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за коју се бира, способност за наставни
рад. Поред општих услова кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
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) и Статута Универзитета у Београду Филозофског факултета (бр.
1/26-2 од дана 23.11.2018. године). Пријава на конкурс обавезно садржи податке о
радном месту на које кандидат конкурише
(научна област, тежиште истраживања),
датуму објаве конкурса и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта - уколико се адреса разликује од оне из личне карте навести адресу на којој кандидат физички живи, контакт
телефон, адреса електронске поште) као и
листу прилога који се уз пријаву достављају.
Прилози који се достављају уз пријаву на
конкурс: биографија са неопходним подацима за писање извештаја, списак објављених
радова (библиографија), примерак објављених радова (научних монографија, зборника радова, уџбеника, итд...), оверене копије
диплома или уверења (уколико диплома још
није издата), очитана лична карта, изјава о
изворности (прилаже се само за радно место
редовног, ванредног професора и доцента и
налази се на сајту Факултета у делу: о запосленима - одлуке, упутства, обрасци - избор
у звање - изјава о изворности). Пријаве са
прилозима доставити Архиви факултета на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Лице задужено за
пружање информација о конкурсу: стручна
сарадница за радне односе Зора Јовановић,
телефон: 011/3206-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11273 Батајница, Браће Михајловић - Трипић 2

Наставник географије
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо
образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021):
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. год. Лице из подтачке
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. 2) Психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да кандидат није осуђиван правноснажном

пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика: кандидат, наставник
или стручни сарадник, мора имати стечено
основно, средње, више или високо образовање на српском језику, или имати положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља
школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, оверену фотокопију
дипломе о завршеним мастер академским студијама, односно оверену фотокопију дипломе
о завршеним студијама у четворогодишњем
трајању по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
год.; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници);
уверење о држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном судском пресудом за
кривична дела из тачке 3) услова конкурса
- не старије од 6 месеци; радну биографију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад
доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе, осим за кандидате који су стекли
образовање на српском језику. Решење о
избору кандидата доноси директор школе
у року од осам дана од достављања образложене листе кандидата који испуњавају
услове конкурса. ОШ „Бранко Радичевић” у
Батајници, као руковалац подацима о личности, предузимаће све потребне техничке и
организационе мере за заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног
или незаконитог уништења, или случајног
губитка, измена, неовлашћеног откривања,
коришћења или приступа подацима као и од
свих незаконитих облика обраде. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на горе наведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд, Суботичка 2

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане одредбама члана 122 став 3 и
4, члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то:
директор предшколске установе може бити
васпитач или стручни сарадник који има:
1) одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника прописано
чланом 140 став 1 и 2 Закона, на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (с тим да мора имати завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; директор предшколске установе може бити васпитач који има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона за васпитача, и то:
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од три године или више образовање; дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 2) има психичку,
физичку и здравствену способности за рад
са децом; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, односно да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на којем остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар
(који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Бесплатна публикација о запошљавању

www.mpn.gov.rs) треба да приложи следећу
документацију, у оригиналу или овереној
фотокопији не старијој од шест месеци:
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника;
уверење (лиценцу) о положеном испиту за
директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност);
доказ - потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; уверење (не
старије од 6 месеци) из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и потврда (не
старија од 6 месеци) Повереника за заштиту равноправности да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је надзор вршен, а уколико није кандидат
прилаже изјаву о истом; уколико је кандидат
претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања
(уколико је спољашње вредновање вршено) а уколико није кандидат прилаже изјаву
о истом; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (не старије од шест
месеци) прибавља се пре закључења уговора
о раду; биографске податке - радну биографију и предлог плана рада директора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се лично у
седишту установе или путем поште препорученом пошиљком у затвореној коверти,
уз напомену „Конкурс за директора”, на горе
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
11000 Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-766
e-mail: oslbgd@ptt.rs
sekretar.oslobodioci@yahoo.com

Наставник енглеског језика

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

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење о
томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за ривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају 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).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања не старије од 6 месеци (оргинал
или оверену фотокопију); доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Пријаве са доказима о испуњености
услова се достављају Секретаријату школе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Телефон за контакт:
011/7293-766.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
Београд
11250 Железник, Милана Мијалковића 11

Наставник математике

(за време трајања мандата
директора школе)

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 и
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члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, др. закон, 10/2019, 6/2020
и 129/21); да испуњава услове у складу са
Правилником 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 и 13/2018); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: попуњен и одштампан
пријавни формулар, који кандидат преузима
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверене фотокопије не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (диплому о основним студијама
и мастер студијама не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену копију, не
старију од 6 месеци); писмени доказ (уверење да је положио испит из српског језика,
одговарајуће високошколске установе, којим
потврђује да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, тј. српски језик,
уколико је одговарајуће образовање стекао
на страном језику). Кандидати који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уколико је већ извршена психололошка процена способности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за
пријаву на конкурс), кандидат ће у пријави
назначити када и где је изврешена процена.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати у школи
секретаријату или поштом на горе наведену
адресу. Све информације у вези са конкурсом
можете добити на телефон: 011/2571-757.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Доцент за ужу научну област
Луке и пристаништа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др.
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21
- др. закон), Статутом Универзитета и Ста-
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тутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Стручнотехнички сарадник
за остале делатности (архивар)

у ОЈ Стручне службе, Одсека за опште
послове, Службе за правне, кадровске
и административне послове

УСЛОВИ: средње образовање положен стручни испит у складу са законским прописима;
држављанство Републике Србије и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који се
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: обавезна својеручно потписана пријава на конкурс
са биографијом у прилогу пријаве; уверење
о држављанству и извод из МКР у оригиналу или овереној фотокопији; доказ којим се
потврђује стручна спрема, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о неосуђиваности. Напомена: пријава се подноси у три
примерка а пратећа документација у једном
примерку. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати. Правни факултет задржава право да
контактира само кандидате који уђу у ужи
избор. Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс са прилозима доставе у року
од 15 дана од дана оглашавања конкурса у
јавном гласилу. Пријаве се подносе лично
на писарници или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за
радно место - стручнотехнички сарадник за
остале делатности (архивар)”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ОБРЕНОВАЦ”

Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240
e-mail: obrenovacskolazaodrasle@gmail.com

но чланом 140 Закона; стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање 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
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена базусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених мешународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да је кандидат држављанин РС; 5) да зна српски језик.
Додатно: пожељно да је савладао Интегрални програм обуке за остваривање програма
ФООО.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Докази о испуњености услова по тачки 1), 3)-5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених,
и осталом пратећом документацијом слати
на адресу Школе. Фотокопије докумената
морају бити оверене, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичке способности за
рад са ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. 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
011-8723-240

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”

Наставник енглеског језика

за други и трећи циклус,
са 33,40% радног времена,
на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

Београд - Палилула
Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-331, локал 108

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 степену 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 условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких
аистената за остваривање наставног плана
и програма основног образовања одраслих
(„Сл. гласник РС” бр. 13/2013, 18/2013): 1)
одговарајуће високо образовање предвиђе-

Васпитач
УСЛОВИ: на студијима првог степена
(основне академске, односно струковне и
спцијалистичке струковне студије) студијима
у трајању од три године или вишим образовањем. Дозвола за рад (лиценца / обавеза
полагања испита за лиценцу).

Сарадник за превентивно
здравствену заштиту
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме здравствене струке, за послове неге и превентивне
здравствене заштите у складу са Законом,
без обзира на радно искуство. Поседовање
лиценце - обавезно полагање испита.
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ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања:
има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује васпитно образовни рад.
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој
стручној спреми не старије од једне године;
извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена копија: уверење о држављанству оригинал или оверена копија не старија
од шест месеци; уверење МУП-а да лице
није осуђивано правноснажном пресудом
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 одговарајуће високо школске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 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 поштом
или лично од 09-14 часова на наведену
адресу установе. Све остале информације
могу се добити на број телефона 011/7292331, лок. 108.

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

Самостални стручно-технички
сарадник за остале делатности
- правни и кадровски послови
на одређено време од 6 месеци
са могућношћу продужења,
односно сталног запослења
(на неодређено време)

УСЛОВИ: високо образовање из области
правних наука, на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, односно специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Домар / мајстор одржавања

на одређено време од 6 месеци
са могућношћу продужења,
односно сталног запослења
(на неодређено време)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс обавезно је
доставити: кратку радну биографију; фотокопију дипломе о стеченом образовању, док
ће кандидати позвани на разговор, доставити оригинална докумената / диплома на
увид. Предвиђен пробни рад у трајању од 3
месеца. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се узети у разматрање.
На разговор ће бити позвани само кандидати из ужег избора. Пријаву са доказима о
испуњености услова објављене потребе за
запошљавањем, доставити лично (у времену
од 10 до 14 часова, соба број 324, приземље
Деканат ФФХ) или поштом на наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 10
дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11000 Београд, Учитељска 58

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање предвиђене чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2,
10 и 11/16, 2, 3/17 и 13/18, 11/19, 2, 8, 16 и
19/20, 3, 4, 17и 18/21). Кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. доказ да је
кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3.
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4.
извод из матичне књиге рођених; 5. потврду
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење
о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - не старије од 6
месеци. Кандидати који испуњавају услове за

пријем у радни однос упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник информатике и
рачунарства
са 5% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање предвиђене чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2,
10 и 11/16, 2, 3/17 и 13/18, 11/19, 2, 8, 16 и
19/20, 3, 4, 17и 18/21). Кандидат треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. доказ да је
кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3.
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4.
извод из матичне књиге рођених; 5. потврду
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6. краћу биографију. Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - не старије од 6 месеци.
Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства.
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање предвиђене чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр.
11/12, 15/13, 2, 10 и 11/16, 2, 3/17 и 13/18,
11/19, 2, 8, 16 и 19/20, 3, 4, 17и 18/21). Кандидат треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021). Уз пријаву на конкурс
доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
2. доказ да је кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6
месеци); 4. извод из матичне књиге рођених;
5. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. краћу биографију.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење
о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима-не старије од 6
месеци. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

Ванредни професор за ужу
научну област Управљање
производњом и услугама

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Маркетинг,
односи с јавношћу
и мултимедијалне комуникације
на одређено време од 5 година
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Ванредни професор за ужу научну
област Право информационокомуникационих технологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које је
претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно
које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука; има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области,
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву
приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и
стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове. Напомена:
сви прилози, достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској форми. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Др Суботића 8

Стручни сарадник за јавне набавке
Стручне службе, на одређено време
до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на основним
студијама у обиму од 180 ЕСБП; положен
стручни испит за послове службеника за
јавне набавке; пожељно искуство у раду 3
године.

Самостални стручнотехнички
сарадник

Стручне службе - Служба за радне
односе, на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена друштвеног смера.

Лабораторијски техничар

Институт за микробиологију
и имунологију, на одређено време
до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, лабораторијског смера; стучни испит; лиценца; радно искуство на наведеним пословима.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети биографију и
копије докумената као доказ о испуњености
услова, писарници Факултета на наведену
адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА”
11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник предмета из области
електротехнике
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте образовања према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада електротехника и Правилнику о организацији и
систематизацији полсова у Техничкој школи „Колубара” у Лазаревцу кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене чл. 139
и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1. поседовање
одговарајућег образовања; 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима; 4. поседовање
држављанства Репулике Србија; 5. знање
српског језика и језика на којем се изводи образвоно-васпитни рад; 6. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Кандидти попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар, кандидати достављају
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (не старије
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминатроног понашања
- уверење из казнене евиденције МУП-а, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију) и доказ о знању српског језика достављају кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна 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
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште на адресу школе.

www.nsz.gov.rs

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

Наука и образовање

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”

11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9
тел. 011/8871-763

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање предвиђено на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи за наставника разредне наставе: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да кандаит није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање); 4.
држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар са сајта министарства просвете, краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије - оверену фотокопију,
извод из матичне књиге рођених - оверену
фотокопију, доказ о неосуђиваности.
ОСТАЛО: конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете и
потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставе на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Ближа обавештења се
могу добити у секретаријату школе на телефон 011/6300-471.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
1140 0 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-388

Наставник предметне наставе
- наставник енглеског језика и
грађанског васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције,
са 99,4% норме (84,4% норме за
рад у издвојеном одељењу у Дубони,
10% норме енглеског језика за рад у
матичној школи и 5% норме грађанског
васпитања за рад у матичној школи)

Наставник предметне наставе
- наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције а
најдуже до 31.08.2022. године, са 50%
норме, за рад у матичној школи

Наставник разредне наставе у
комбинованом одељењу два разреда
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са дужег боловања,
за рад у издвојеном одељењу у Дубони

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће
образовање, врсту и степен стручне спреме
које се захтева за радно место на које конкуршие у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 - др.
закони, 6/20 и 129/21). (уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију),
2. имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(доказује се лекарским уверењем које су у
обавези да доставе пре закључења уговора
о раду), 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију, оба не старија од
шест месеци - издаје МУП РС), 4. да имају
држављанство Републике Србије (уз пријаву
приложити оригинал или оверену фотокопија, оба не старија од шест месеци), 5.
да имају знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима), 6. да испуњавају услове из
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник Републике Србије
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 2011/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и
1/2022) по потреби у складу са радним местом на које конкурише (утврђује комисија
приликом избора у ужи избор), 7. уколико не

поседују доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, у обавези су да исто стекну у року од
једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. (уколико поседују доказ
уз пријаву приложити оригинал или оверену
фотокопију). Докази о испуњености услова
под тачком 1, 3, 4, и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду, услове из
тачке 6 утврђује комисија приликом избора
у ужи избор, доказ из тачке 7 кандидат доставља само уколико исти поседује. Докази о
испуњености услова који се достављају уз
пријавни формулар: оригинал или оверена
копија дипломе о одговарајућем образовању,
врсти и степену стручне спреме; потврду да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца и за кривично дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање
и злостављања малолетног лица или родоскрвњења, примања или давања мита, као и
крив.дело из групе крив. дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторско понашање, оригинал или
оверена фотокопија, оба не старија од шест
месеци од МУП РС; оригинал или оверена
копија уверења о држављанству Републике
Србије оба не старија од шест месеци; доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима). Конкурс спроводи конурсна комисија коју именује директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност законских
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 стандардизованих 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 испуњавају услове по конкурсу. 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 пријављивање
кандидата 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара, и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу неће се разматрати и
кандидат неће проћи у ужи избор. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
(навести радно место на које се конкурише)
који се може наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs)
и да документацију којом доказују испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставе школи у
коверти, на горе наведену адресу, са назна09.03.2022. | Број 977 |
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ком „За конкурсну комисију - пријава на конкурс за пријем у радни однос”, или донети
лично у просторије школе радним даном од
8.00-12.00 часова. Контакт телефон школе
011/8231-388.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12

Mедицинска сестра

у посебним условима

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у
развоју.

Чистачица

у посебним условима

УСЛОВИ: основно образовање у складу са
одговарајућим Правилником о организацији
и систематизацији у ОШ „Нови Београд”.
ОСТАЛО: поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у чл. 24 ст. 1 Закона о раду кандидат треба да испуни услове у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има
одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова су саставни
део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), оверену фотокопију дипломе
о завршеном образовању (не старија од 6
месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци), оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију доказа да
кандидат није осуђиван за напред наведена
кривична дела - извод из казнене евиденције прибавља кандидат у Министартсву
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе (не старији од 6 месеци). Доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
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високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку издравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
Пре доношења решења о избору, кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази
који испуњавају услове, 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 кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у
секретаријат школе или путем препоручене
пошиљке на наведену адресу. Документа се
по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија
оригиналног документа која се оверава 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
повереним пословима. Лице које достави
неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеним конкурсом.
Потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу
са Законом о заштити података о личности.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БЕОГРАДУ
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у
трајању од најмање четири године, по прописима које је уређивало високо образовање
са 10. септембра 2005. године), Математички
факултет, са знањем енглеског језика (ниво
Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију слати
искључиво на меил адресу konkurs@boskovic.
edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, а кандидати који уђу у ужи избор
накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.

ЈАГОДИНА
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска
тел. 035/8150-806
e-mail: osvojska@gmail.com

Наставник предметне наставе физичког и здравственог васпитања

- ОУС, 113/17 и 95/2018 - аут. тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022).
Кандидати, уз пријаву и кратку радну биографију, треба да доставе следећа документа:
оригинал или оверену фотокопију исправе
(дипломе или уверења) о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са
чланом 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
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021 и 1/2022); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) - оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци и доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно
- васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Лекарско
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран, доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
и кратком радном биографијом, достављају
школи на адресу: ОШ „Стеван Синђелић”
35208 Војска. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и кратку радну биографију
са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Докази о испуњавању
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 гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015
и 87/2018). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, контакт
телефон: 035/8150-806.

са 35% радног времена

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

УСЛОВИ: Кандидат 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, 13/17

Оглас објављен у листу „Послви” 19.01.2022.
године поништава се у целоцти.

35273 Бунар бб.
тел. 035/8271-215
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1

Наставник француског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове за пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то:
да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС” бр.
15/2013... 2/20, 3/20, 14/20 и 1/2021) и то:
професор, односно дипломирани филолог
за француски језик и књижевност; професор француског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет, односно профил Француски језики и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским
групама / програмима: Језик, књижевност,
култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе: кратку биографију, диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија-уколико је кандидат стекао високо образовање
на студијама другог степена, доставља оверену фотокопију дипломе другог степена и
оверену фотокопију дипломе основних академских студија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци), доказ о неосуђиваности-не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП-полицијска управа), уверење
о држављанству (оригинал не старији од 6
месеци или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци), лекарско уверење о психичБесплатна публикација о запошљавању

кој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
доказ о знању српског језика (ако кандидат
прилаже диплому о завршеном школовању
на српском језику не треба да доставља
додатне доказе за овај услов). Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе
на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”,
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА
ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
23312 Банатско Велико Село
Омладинска 4
тел. 0230/451-408

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; у даљем
тексту: Закон) - чл. 122 ст. 2 Закона, а које
има одговарајуће образовање за наставника,
педагога и психолога основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одоговарајућег образовања (чл. 122
ст. 5 Закона), а изузетно ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2
Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника основне школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
(члан 122 став 6 Закона). Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021; у
даљем тексту: Правилник) прописани су степен и врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Доказивање
постојања услова: 1. да има образовање
из чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона доказује се подношењем оверене фотокопије
дипломе, односно уверења о стеченом високом образовању у степену и врсти из Правилника. Лица која су образовање стекла у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чл. 140 Закона или су образовање стекли у
систему војног школства или у иностранству,
као доказ о испуњености услова у погледу
стеченог образовања, достављају оверену
фотокопију решења министарства надлежног за послове образовања (чл. 143 Закона);
2. да има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и ученицима
из чл. 139 ст. 1 тач. 2) Закона - доказује се
подношењем оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења надлежне службе медицине рада пре закључења уговора
о раду, 3. да није осуђиваноправноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да
није против кандидата покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора. - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије
уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова и надлежног основног
суда (не старије од шест месеци), 4. да је
држављанин Републике Србије из чл. 139 ст.
1 тач. 4) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије уверења
о држављанству (не старије од шест месеци),
5. да зна српски језик као и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона - лица која су
одговарајуће образовање стекла на српском
језику подносе доказ као за тачку 1, а уколико одговарајуће високо образовање није стечено на српском језику доставља се оверена
фото-копија потврде / уверења да је лице
стекло средње, више или високо образовање
на српском језику или је положило испит из
језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став 7 Закона); 6.
да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7.
да има обуку и положен испит за директора
установе из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се
подношењем оверене фотокопије уверења о
положеној обуци и испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност (чл.
122 ст. 9 Закона), а директору који не положи испит за директора у року од две године
од дана ступања на дужност, престаје дужност директора (члан 122 став 10 Закона); 8.
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем потврде/уверења или овереном
фотокопијом истих издатим од стране послодаваца код којих је обављао напред наведене послове, 9. осим напред наведене документације на конкурс уз пријаву кандидат
доставља и Извод из матичне књиге рођених
(не старији од шест месеци), односно његову оверену фотокопију за кандидате који су
променили презиме односно име после издавања дипломе. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија
цени и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просвет09.03.2022. | Број 977 |
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ног саветника) - чл. 123 ст. 14 Закона - те
уколико је у раду кандидата таквог надзора
било, кандидат треба да достави и извештај,
односно оверену фотокопију извештаја просветног саветника. Уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - чл. 123 ст. 15 Закона.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у недељном листу Националне службе за запошљавање „Послови”.
Кандидати уз пријаву својеручно потписану достављају: преглед кретања у служби,
биографске податке и податке о стручним
и организационим способностима и конкурсну документацију наведену овим конкурсом
путем поште или лично, на адресу Основна
школа „Славко Родић”, Омладинска 4, 23312
Банатско Велико Село, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која је поднета након истека
рока на који је конкурс објављен. Непотпуна
пријава је она пријава која не садржи тражену конкурсну документацију. Конкурсна
документација се не враћа. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара
школе, на број телефона 0230/451-408.

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3/а
тел. 024/852-515

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење)
кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и да
имају стечено образовање у складу са чл. 6
тач. 1 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, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
мађарски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, биографију и
следеће доказе о испуњености услова: доказ
о стеченом образовању (оверена фотокопија
дипломе и додатка дипломи или уверење за
кандидате којима диплома још није издата, а
уколико је образовање стечено у иностранству потребно је приложити и одговарајући
акт односно решење о признавању дипломе од стране надлежног органа Републике
Србије); Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (не старије од
шест месеци); доказ да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање - уверење
МУП-а не старије од шест месеци; доказ о
знању српског језика - оригинал или оверена
фотокопија дипломе, односно сведочанства
о стеченом основном, средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или
документ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о знању мађарског
језика - оригинал или оверена фотокопија
дипломе, односно сведочанства о стеченом
основном, средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или документ о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Копије морају бити оверене. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат који је изабран пре закључења уговора
о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове са
оглашено радно место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова
слати поштом на гоер наведену адресу. Ближе информације се могу добити на телефон
024/852-515.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8
тел. 0230/423-520

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања

(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; у даљем
тексту: Закон) - чл. 122 ст. 2 Закона, а које
има одговарајуће образовање за наставника,
педагога и психолога основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одоговарајућег образовања. (чл.
122 ст. 5 Закона), а изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1
и 2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за
наставника основне школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (члан
122 став 6 Закона). Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021; у даљем
тексту: Правилник) прописани су степен и
врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Доказивање
постојања услова: 1. да има образовање
из чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона доказује се подношењем оверене фотокопије
дипломе, односно уверења о стеченом високом образовању у степену и врсти из Правилника. Лица која су образовање стекла у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чл. 140 Закона или су образовање стекли у
систему војног школства или у иностранству,
као доказ о испуњености услова у погледу
стеченог образовања, достављају оверену
фотокопију решења министарства надлежног
за послове образовања (чл. 143 Закона); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из чл. 139
ст. 1 тач. 2) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије лекарског
уверења надлежне службе медицине рада пре
закључења уговора о раду, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из чл. 139 ст. 1 тач.
3) Закона, да није против кандидата покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора.
- доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова и надлежног Основног суда (не старије од шест месе-
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ци), 4. да је држављанин Републике Србије
из чл. 139 ст. 1 тач. 4) Закона - доказује се
подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења о држављанству (не старије
од шест месеци), 5. да зна српски језик као
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона лица која су одговарајуће образовање стекла
на српском језику подносе доказ као за тачку
1, а уколико одговарајуће високо образовање
није стечено на српском језику доставља се
оверена фото-копија потврде / уверења да је
лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило
испит из језика по програму одговарајуће
високошколске установе (члан 141 став 7
Закона); 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника из чл. 122
ст. 5 Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
7. да има обуку и положен испит за директора
установе из чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се
подношењем оверене фотокопије уверења о
положеној обуци и испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност (чл.
122 ст. 9 Закона), а директору који не положи
испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност, престаје дужност
директора (члан 122 став 10 Закона); 8. да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања из чл.
122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем
потврде / уверења или овереном фотокопијом
истих издатим од стране послодаваца код
којих је обављао напред наведене послове, 9.
осим напред наведене документације на конкурс уз пријаву кандидат доставља и извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци), односно његову оверену фотокопију за кандидате који су променили презиме
односно име после издавања дипломе. Осим
утврђивања испуњености услова за избор
директора, Комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) - чл. 123 ст.
14 Закона - те уколико је у раду кандидата
таквог надзора било, кандидат треба да достави и извештај, односно оверену фотокопију
извештаја просветног саветника. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - чл. 123 ст. 15 Закона.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Кандидати уз својеручно потписану пријаву,
достављају и: преглед кретања у служби,
биографске податке и податке о стручним
и организационим способностима и конкурсну документацију, путем поште или лично
на горе наведену адресу адресу са назнаком
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која је поднета након
истека рока на који је конкурс објављен.
Непотпуна пријава је она пријава која не
садржи тражену конкурсну документацију.
Конкурсна документација се не враћа. Лице
надлежно за контакт са кандидатима је координатор комисије секретар установе путем
броја телефона 0230/423-520.
Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„5. ОКТОБАР”
38426 Крушево

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), да има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога стечено на: 1) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стрчне 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; дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност), најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; доказ о испуњености
услова да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења
посебног уговора о међусобним правима и
обавезама. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, комисија цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника. Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: доставити: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем

високом образовању, не старије од 6 месеци;
оверен препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (дозвола за рад), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора
школе), не старије од 6 месеци; потврду о
радном искуству, најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење да се против кандидата не
води истрага нити је подигнута оптужница
код надлежног суда, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за давање и примање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђрно дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању, не старије од 6 месеци, уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених са холограмом;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветноф
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашње
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе; уверење о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). доказ о психичкој, физичкој и здравсвеној способности за
рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора, не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу ОШ „5. ОКТОБАР”
38426 Крушево или доставити лично код
секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
38420 Драгаш

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: може се пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), да има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога стечено на: 1) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
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односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисци-плинарне, мултидисциплинарнен трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стрчне 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; дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност), најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; доказ о испуњености
услова да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења
посебног уговора о међусобним правима и
обавезама. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, комисија цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника. Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.

тив човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђрно дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању, не старије од 6 месеци, уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених са холограмом;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашње
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе; уверење о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); доказ о психичкој, физичкој и здравсвеној способности за
рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора, не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу ОШ „Небојша Јерковић” 38420 Драгаш или доставити лично код
секретара школе.

ОСТАЛО: доставити: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању, не старије од 6 месеци;
оверен препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (дозвола за рад), не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора
школе), не старије од 6 месеци; потврду о
радном искуству, најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење да се против кандидата не
води истрага нити је подигнута оптужница
код надлежног суда, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за давање и примање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, про-

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година
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ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
Грачаница

Оглас објављен 22.12.2021. године, у „Послови” (број 965) поништава се у целости.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну област
Математика ужа научна област
Математичка анализа са применама

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из
области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку
за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, 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 биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду 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

кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Сходно
Упутству за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан
да, све документе којима се доказују његови
биографски подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника
предвиђени за одговарајуће научно поље,
достави у електронском облику, на тај начин
што ће релевантна документа скенирати, у
ПДФ формату, похранити у засебне фолдере
и снимити (нарезати) на компакт диск, који
се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 178
тел. 034/701-870
e- mail: duga.ar@mts.rs

Финансијско-рачуноводствени
сарадник
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл, гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и
95/18) испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл, гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и то: 1) да има одговарајуће образовање: одговарајуће образовање стечено на трогодишњим студијама у
обиму 180 бодова - струковни економиста
или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни 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.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и са
одштампаним пријавним формуларом, дос-
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тавља следећу документацију: радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од
6 месеци; доказ о знању српског језика као
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови”. Пријаве доставити лично или
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - не отварати”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс неће
се разматрати. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу
са Законом о заштити података о личности.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Наставник математике информатике
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове из члана 139, 140 и 142 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника и Правилника о организацији и
систематизацији послова. Кандидати морају
испуњавати и следеће услове: 1. да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају
језик на коме се се остварује образовно-васпитно рад. Докази о испуњености услова из
тачака 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству) оригиБесплатна публикација о запошљавању

нал или оверену фотокопију - не старије од
6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању: доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или
оверену фотокопиу, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају послодавцу. Конкурс спроводи
конкурсна комисија именована од стране
директора Школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе
жалбу директору у року од 8 дана од дана
достављања решења. Директор одлучује о
жалби у року од 8 дана од дана подношења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе, непосредно у секретаријат школе или препорученом поштом, са назнаком
„Конкурс за радно место наставника математике - информатике”, на горе наведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара Школе и преко телефона: 034/332-461.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање редовни
професор за уметничку област
Примењене уметности и дизајн,
ужа уметничка област Унутрашња
архитектура и индустријски дизајн
УСЛОВИ: доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и

већи број признатих уметничких остварења
значајних за развој уметности или високо образовање мастер академских студија
и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности.
Предуслов је непостојање сметње из чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и остали
општи, обавезни, изборни и посебни услови
који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19,
6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. године www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр.
II-133/4 од 26.02.2021), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године - пречишћен текст), Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18
- аутентично тумачење), Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021.
године - пречишћен текст) са изменама и
допунама (бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. и
III-01-866/28 од 28. 10. 2021), Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01523/44 од 16.07.2020. године) са изменама и
допунама (број: III-01-871/19 од 29.10.2020.
године, број: III-01-1161/22 од 28.12.2020.
године, број: III-01-37/16 од 28.01.2021.
године, број: III-01-866/27 од 28.10.2021,
број: III-01-42/29 од 27.01.2022), Правилником о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-497 од 11.06.2021. године - пречишћен текст) са изменама и допунама III01-866/26 од 28.10.2021. године и III-01965/22 од 25.11.2021. године, III-01-42/28
од 27.01.2022. и III-01-118/10 од 24.02.2022)
и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу. Документа која је потребно
доставити на наведене конкурсе: пријава на
конкурс; биографија и стручна биографија;
оверене копије диплома свих нивоа студија;
извод из матичне књиге рођених (оверена
копија); уверење о држављанству (оверена
копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у
звање наставника и заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о
испуњености услова, сматраће се неуредном
и неће се узети у разматрање. Сву конкурсну
документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД-у) у 3 примерка, у складу са
Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току
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поступка избора у звање које је саставни део
Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (доступно
на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац, Краља Милана IV број 14
тел. 034/6170-602

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице: које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника основне школе, за педагога и
психолога; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; које има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; које има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике Србије; које зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора а ако изабрани
директор нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају школи:
попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
заједно са потребном документацијом којом
се доказује испуњеност услова и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту односно дозволи за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду
о раду у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о неосуђиваности за кривична дела
из члана 139 става 1 тачке 3) Законом о основама система образовања и васпитања -не
старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месе-
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ци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у Школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора, а ако изабрани
директор нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци, доставља изабрани
кандидат пре ступања на дужност, извод из
матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом радног искуства, а кандидат
може да достави и предлог програма рада
директора школе, као и друге прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности.; Уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, или изјаву о разлозима недостављања
доказа о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања. Уз
претходно наведену документацију кандидати достављају и: доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) уколико је
кандидат поседује. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе јесте 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс се подносе у затвореним
ковертама са назнаком „Конкурс за директора”, препорученом поштом на горе наведену
адресу или се непосредно предају секретару
школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе сваког радног
дана у времену од 9 до 13 часова и/или преко телефона 034/6170-602. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања документације пријављеном кандидату.

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20
и 129/21) и то: да имају одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др.
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/20, 3/21 и 4/21); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није
издата); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење или потврда
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме,
адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место на које кандидат
конкурише. Кандидати који буду изабрани 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 у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом неће
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом са назнаком
„За конкурс за радно место ____” доставити на горе наведену адресу. Све потребне
информације, могу се добити на телефон
број 034/332-909.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Чистачица (помоћни радник)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
одредбом чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то ако: има
одговарајуће образовање (основно образовање); има психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем се
оставарује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања, доступан
на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доказ о стеченом образовању, уверење о
држављанству, уверење о неосуђиваности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спсособности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве
на оглас са потпуном документацијом слати
на адресу установе или доставити лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Сви подаци о кандидатима
биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити
података о личности. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
позивом на број: 034/302-160, радним даном
од 9 до 13 часова.

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
прописаних Законом о раду треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту и Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”,
Крагујевац; IV степен средње стручне спреме, било ког профила; савладан програм
обуке за педагошког асистента у складу са
Правилником о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту напомена: за лице
које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму
обуке за педагошког асистента или модуларни Програм обуке за педагошког асистента
из 2016. године, сматра се да има савладан
програм обуке према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту;
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора
о раду); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности идругих добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да говори српски и ромски језик;
држављанство РС.
ОСТАЛО: Документација коју је обавезно
приложити: одштампан и попуњен пријавни
Бесплатна публикација о запошљавању

формулар који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; радну биографију,
са назначеном адресом и бројем телефона;
доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању која није старија од шест месеци); доказ о савладаном програму обуке за
педагошког асистента језика (оверено уверење да није старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје МУП, не старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству,
не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о знању ромског
језика (оверено уверење да није старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
знање нису стекли на српском језику. Пријаве на оглас са потпуном документацијом слати на адресу установе или доставити лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Сви подаци о кандидатима
биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити
података о личности. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
позивом на број: 034/302-160, радним даном
од 9 до 13 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЛИ ПРИНЦ”

34000 Крагујевац, Кнеза Михила 71
тел. 060/0404-216
e-mail: veljkopetrovickg60@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: послове медицинске сестре - васпитача (за децу узраста до три године) може да
обавља лице које има средње образовање,
медицинска сестра-васпитач; лице које има
одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста (доказ је саставни део пријаве на
конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - доказ
(не старији од 6 месеци) се подноси се пре
закључења уговора о раду; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
има држављанство Републике Србије - доказ
је саставни део пријаве на конкурс; да зна
српски језик и језик на коме се остварује

образовно-васпитни рад (доказ је саставни
део пријаве на конкурс).

Струковни васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: послове васпитача (узраст од 3-6
година) може да обавља лице које има одговарајуће високо образовање на струковним или академским студијама (основне
струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је оспособљено да ради са децом васпитног узраста; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - доказ (не старији од 6
месеци) се подноси се пре закључења уговора о раду; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18, 10/19) - доказ је саставни
део пријаве на конкурс; да има држављанство Републике Србије - доказ је саставни
део пријаве на конкурс; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ је саставни део пријаве на
конкурс).

Сервирка - спремачица
УСЛОВИ: да кандидат има завршено минимум средње образовање (III-IV) степен; да
савесно обавља послове на датој позицији;
пожељно радно искуство; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
има држављанство Републике Србије - доказ
је саставни део пријаве на конкурс; да говоре српски језик.

Хигијеничарка
УСЛОВИ: да кандиат има завршено минимум средње образовање (III-IV) степен; да
савесно обавља послове на датој позицији;
пожељно је са искуством; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
у предшколској установи; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
има држављанство Републике Србије - доказ
је саставни део пријаве на конкурс; говоре
српски језик.
ОСТАЛО: ЦВ послати на горе наведену e-mail
адресу и поштом на адресу ПУ Мали принц,
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 71. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР ИЛИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Стручни сарадник нототекар медијатекар
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прписано члана 140 став 1 и члана
142 Закона о основама система образовања и
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васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; то: дипломирани композитор; дипломирани музиколог;
дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педагог; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 3. поседовање
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; знање српског језика,
односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: одштамапан пријавни формулар,
биографију, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству не старије од месец дана), оригинал или оверена
фотокопија, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3); доказ о знању српског језика, осим
за кандидате који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање; сертификат којим
се доказује знање рада на рачунару за програме Microsoft Word, Microsoft Excel (минимум основни ниво). Оверене фотокопије
(напред поменуте документације) не смеју
бити старије од 6 месеци. Пре закључења
уговор о раду, кандидат подноси и доказ о
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања
и васпиатања (уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети
у разматрање. Решење о избору кандидата
директор школе доноси у року од осам дана
од дана достављања образложене листе кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врате приложену документацију по конкурсу. Пријаве
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доставити лично или послати поштом уз назнаку „За конкурс” на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона
034/712-959.

К РА Љ Е В О
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ВРБА
36214 Врба, Цара Лазара 2а
тел. 036/5865-582
e-mail: skolavrba@gmail.com

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане члановима: 139
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019,
6/2020, 129/2021) и услове из члана 25, 30
и 38 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Доситеј обрадовић”
Врба, дел. број: 375 од 22.03.2018. године и Изменама и допунама дел. бр. 1478
од 09.12.2021. године и: да је стекао одговарајуће образовање: средње образовање
(трогодишње или четворогодишње) и то из
подручја: машинства и обраде метала, звање
бравара, машинбравара, зидара, електичара,
столара и другу средњу школу и да је стручно оспособљен за ложача парних котлова,
да има положен стручни испит из послова заштите од пожара и положен испит за
рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници). Кандидат који нема положен стручни испит из
послова заштите од пожара, дужан је да га
положи у року од две године од дана заснивања радног односа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици;
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министрства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. По расписаном
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал
или оверена фотокопија доказа о стеченом
одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); уверење о држављанству (оригинал
или оверену копију), не старије од 6 месеци;
доказ да кандидат није осуђиван за напред

наведена кривична дела, извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова - надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију доказа о положеном
испиту за рад са судовима под притиском (за
руковање постројењем у котларници).ригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту из области заштите од пожара (за кандидате који поседују
наведени доказ); доказ да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад обавезно достављају само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
школске установе да је кандидат положио
испит из српског језика; доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати ће
бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши национална служба за запошљавање.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично, или поштом на горе
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, телефон:
036/5865-582.

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона и
то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи,
односно педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога, 3)
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 две године од ступања
на дужност), 4) да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 5) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима, 6) 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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство
Републике Србије, 8) да зна српски језик, као
језик на коме се остварује образовно васпитни рад, кандидат уз пријаву треба да приложи следећу документацију и то: -попуњен и
одштампан формулар за пријаву на конкурс
(формулар се налази се на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, у
складу са одредбом члана 140 Закона; доказ
о поседовању дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника - оверену
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ да кандидат има обуку и положен испит за директора
школе - оверену копију документа да кандидат има обуку и положен испит за директора школе (уколико поседује). Пријава која не
буде садржала доказ о савладаној обуци и
положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе; доказ
о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, од најмање 8 година; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
(може и из досијеа а кандидат који буде
изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење),
уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
1 Закона о основама система образовања и
васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених,
у оригиналу или овереној фотокопији (не
старије од 6 месеци); доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који
образовање није стекао на српском језику).
андидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит
из српског језика - у оригиналу или оверену
фотокопију; доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује (оверена копија); у супротном је потребно доставити потврду надлежне Школске управе, да
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно
Бесплатна публикација о запошљавању

обављао дужност директора школе (оверена
копија); у супротном је потребно доставити потврду надлежне Школске управе, да у
периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетном документацијом
доставља лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава за избор
директора”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на
телефон 036/611-440.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО

конкурса у гласилу Националне службе за
запошљавање „Послови”. Решење о избору
кандидата доноси директор школе у року од
8 дана од достављања образложене листе из
става 7 члана 154 Закона. Лице од којег кандидати могу добити додатне информације о
конкурсу: Соња Комадинић, секретар школе,
телефон: 036/352-800, 036/352-332. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве се подносе на
горе наведену адресу, и шаљу се поштом у
облику препоручене пошиљке са назнаком
„За конкурс” или се предају непосредно на
адресу послодавца. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је предата непосредно послодавцу пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке.

КРУШЕВАЦ
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ”

36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 036/352-332

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник стручних предмета у
подручју рада шумарство и обрада
дрвета, област шумарство

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које: има високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон,
10/2019, 6/2020 и 129/21) - даље: Закон), и
одговарајуће високо образовање из члана 3
Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 15/2019)
прописано за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Шумарство; има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву - пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе
и следеће доказе: потписану биографију;
оригинал / оверену копију дипломе; оригинал / оверену копију уверења о држављанству; оригинал / оверену копију уверења о
неосуђиваности; доказ (уверење) одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика, којим потврђује
да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад, тј.српски језик, уколико је
одговарајуће образовање стекао на страном језику (напомена: овај доказ не подносе
кандидатикоји су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Кандидати који
буду испуњавали услов за пријем у радни
однос биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања

Директор

УСЛОВИ: На основу члана 122Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19, 6/20, 129/21), за директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2, овог закона и
то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19, 6/20, 129/21) за наставника
основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); 2) на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу) за наставника,
педагога или психолога; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђе09.03.2022. | Број 977 |
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но дискриминаторско понашање; 5. да има
држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски 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 образовања; 8. да је савладало
обуку и да има положен испит за директора
установе. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад
наставника или стручног сарадника односно
стручном испиту; уверење о здравственом
стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци); уверење (извод из
казнене евиденције надлежне полицијске
управе) да није осуђиван правноснажном
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, одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уверење привредног
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног суда и
вишег суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 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 правом
без обзира на изречену кривичну санкцију
(оригинали или оверена фотокопија, не старије од 30 дана).уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених - нови образац
(оригинал или оверену фотокопију); доказ
о знању српског језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (важи за кандидате
који су одговарајуће образовање стекли на
другом језику); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);
уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, (оверену
фотокопију извештаја о спољашњем вредновању школе); радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби, оквирни план
рада за време трајања мандата (није обавезно). Документација без доказа о положеном
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испиту за директора сматраће се потпуном, а
изабрани кандидат биће дужан, да у законском року, када министар пропише услове,
програм обуке и начин полагања испита за
директора, положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 овог закона за наставника те врсте
школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о именовању директора у складу
са законом. Документација учесницима конкурса биће враћена по коначности решења
министра о именовању директора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења се
могу добити у секретаријату школе на тел.
037/3547-610. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати
у затвореној коверти препорученом поштом,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе, или донети лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево - општина Брус

Наставник хемије

са 20% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази 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. Остало: наставник, у складу са члном 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за дговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стучне области или
области педагошких наука. 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.септембра 2005. године.
Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „остало” 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 подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију (поред горе наведене документације и
извод из матичне књиге рођених не старију
од шест месеци), у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ“
37206 Дворане

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, 129/21)
и то: 1) да има одговарајуће образовање
прописано Законом и Правилником којим се
прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи;
2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство републи-

Чистачица

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); 1)
одговарајуће образовање, завршена основна
школа; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
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шање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на којем остварује
образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуњава на
званичној интернет страници Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја, који
штампа и исти прилаже са документацијом;
уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оригинал
или фотокопију; уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности кандидата,
оригинал; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене
способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве достављати
на горе наведену адресу, лично или поштом.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 037/3698-104.

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

Спремачица

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 И 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат реба да испуњава и услове
прописаане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон - даље:
Закон 20/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да
има држављанство Републике Србије, да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да зна српски језик и језик на
којем остварује васпитно образовни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: потписану биографију, оверен препис
/ фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал / оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности за дела
из члана 139, доказ о познавању српског
језика на коме се остарује васпитно-обраБесплатна публикација о запошљавању

зовни рад уколико је неопходан. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Наведена документа не
смењу бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ да су верне
оригиналу. Рок за пријављивање је 8 дана о
дана објављивања конкурса. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја слати на горе
наведену адресу или доставити лично у Установу сваким радним даном од 8-14 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. За ближе информације
о конкурсу обратити се Правној служби на
телефон 016/255-366.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава

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 основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020
и 129/2021) и то: да је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена - (мастер академске студије, мастер
струковане студије, специјалистичке академске студие) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; по прописима
који је уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у
року од 1 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник
РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020 и 129/2021); да
има дозволу за рад - лиценцу, односно положени стручни испит за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у школи; да има
најмање 8 година радног стажа у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс приложи следеће доказе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца), оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит
за директора школе), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци), потврду о радном
искуству - најмање 8 година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену
фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању (не старије од 6 месеци), уверење о
знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику потврду о стеченом радном стажу у области
образовања и васпитања од послодавца код
кога га је стекао (потврда мора да садржи:
назив послодавца, делатност којом се бави,
радно место на којој је кандидат био распоређен и време трајања рада из области
образовања и васпитања, доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, извод из матичне књиге рођених (новом образцу - оригинал или оверену
фотокопију - не старије од 6 месеци), фотокопију личне карте кандидата. Докази о
испуљености услова подносе се уз пријаву на
конкурс. Поред наведеног кандидат треба у
пријави да наведе краће биографске податке
и приложи: податке о кретању у досадашњој
служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог мера, организације и
начина руковођења школом које би спровео
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као директор школе (програм рада) које ће
изложити на Наставничком већу. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености
услова за избор чије се прилагање тражи.
Уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког наџора установе и оцену
спољашњег вредновања. Конкурсна комисија
ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир. Решење о именовању
директора школе биће благовремено достављена свим учесницима конкурса у законом предвиђеном року. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор директора школе на
мандатни период од 4 године”. Рок за предају
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”
16215 Црна Трава

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
а то су: високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета или 2) на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове за наставника основне школе, педагога или психолога; дозволу за рад (лиценцу) наставника;
лиценцу за директора школе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора
школе положи у року од две године од дана
ступања на дужност); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
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и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; најмање осам
година рада на пословима образовања и
васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника, обуку и положен
испит за директора школе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Документа која се достављају
уз пријаву за конкурс: попуњен и одштампан формулар за пријаву на конкурс (формулар се налази се на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика
и језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверена фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; оверена фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате
који су претходно обављали дужност директора установе); оверена фотокопија лиценце
за директора школе (ако је кандидат поседује); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора установе; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење из казнене
евиденције надлежне службе МУП-а, не старије од 6 месеци); уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој
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 конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ
„Александар Стојановић”, 16215 Црна Трава,
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон број: 016/811-105.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/214-555

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Право на пријављивање на конкурс
има свако заинтересовано пунолетно лице
које испуњава прописане услове и то: да је
држављанин Републике Србије, да је стекло
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има најмање пет година
радног искуства у области образовања, да
није осуђивано и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима, да има општу здравствену способност, да
поседује организационе способности, да има
знање енглеског језика и познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на јавни конкурс,
кандидати подносе: извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), диплому или уверење о
стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству
(потврда из РФ ПИО), уверење о некажњавању (уверења надлежних органа не старија од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), да против лица које конкурише
није покренута истрага, нити да је подигнута
оптужница, односно да се не води кривични
поступак (уверења надлежних органа не старија од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), лекарско уверење не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); биографију. Кандидат уз прописану документацију, подноси програм рада за
мандатни период на који се врши избор, који
разматра Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању у поступку
давања предлога оснивачу Центра, за именовање директора. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs),
као и на сајту сајту оснивача (Град Лесковац)
www.gradleskovac.org. Пријаве са доказима о
испуњавању услова, достављају се у затвореној коверти Управном одбору са назнаком
„За јавни конкурс за именовање директора
Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац” на горе наведену адресу,
лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
16240 Медвеђа, Тупале

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ставова 1 и 2 Закона о основама система обраНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и други закони 10/2019,
27/2018 и други закони и 6/2020); да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога
школе стечено на студијама другог степена
(мастер струковне студије, специјалистичка академске студије у складу са законом о
високом образовању); на основним студијама у трајању од најмање четири године по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. год.; да има лиценцу, односно стручни испит за наставника,
педагога или психолога; да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно васпитни рад - албански језик; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, Уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да приложи: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверен
препис (фотокопију) уверења о положеном
стручном испиту; потврду о радном стажу
најмање 8 година рада у области образовања и васпитања не старије од 6 месеци;
уверење из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора не старије од 6 месеци; уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 закона о основама система образовања и васпитања; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; пријаву
на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања у служби; доказ о знању језика у ком се остварује образовно васпитни
рад - албански језик. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве се подносе
на адресу школе. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе на број тел.
062/1764-716.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 24-29 Закона о
раду. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију сведочанста о завршеној основној школи (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења (не старије од
6 месеци) полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања
мита;за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
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); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци); кратку биографију. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Сви
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
горе наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15320 Љубовија, Дринска бб.
тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzicljubovija@gmail.com

Референт за финансијско
рачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др.
закони, 10/2019 6/2020). Кандидат мора да
испуњава следеће услове за пријем у радни
однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са Уредбом о каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору („Сл. гласник РС” бр. 81/2017,
6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у
Средњој школи „Вук Караџић” Љубовија и
то средње образовање - економска струка;
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, 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 санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да није кажњаван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање послова из
области рачуноводства; 4. да је држављанин

Републике Србије; 5. да зна језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад - српски
језик. Докази под тачком 1), 3) -5) саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која треба да садржи актуелни
број фиксног или мобилног телефона, тачну
адресу пребивалишта и маил адресу; диплому о стеченом образовању (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал,
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (само кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће установе).
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна психолошка процена способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу
или овереним фотокопијама, осим уверења
о неосуђиваности које се доставља у оригиналу. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне
пријаве као и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима слати поштом или доставити
лично у затвореној коверти на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс - референт
за финансијско рачуноводствене послове не отварати”. Контакт телефон 015/561-773
- секретар школе.

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да
испуњава услове из члана 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/2019 6/2020). Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и
помоћних наставника. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и медотичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст.
1 обавезан је да ово образовање стекене у
року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу, сходно члану 142
ст. 2 Закона. Кандидат мора да има: 1. одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 142 Закона о основама система образовања
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника и то: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике,
односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе
системе и информационе система и технологије; дипломирани инжењер организације
за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и
технологије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства;
дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или
статистикс, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор
информатике; дипломирани информатичар
- мастер; дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар
- мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих наука - мастер,
студијски програм Информациони системи
и технологије; мастер математичар; мастер
информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер
организационих наука (студијски програм
Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); дипломирани професор математике и
рачунарства - мастер из области математичких наука; мастер професор информатике и
математике; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер информационих технологија и
система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). Лица из става 1 ове
тачке која су стекла академско звање мастер,
морају имати, у оквиру завршених основних
студија, положено најмање пет предмета
из области рачунарства и информатике (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно
програмирање) и најмање три предмета из
области Математика, што доказује потврдом
издатом од стране високошколске установе.
2) Психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење не старије од 6 месеци подноси се
пре закључења уговора о раду); 3) доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017
и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020),
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
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или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Докази
под тачком 1), 3) - 5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Према члану
140 Закона о основама система образовања
и васпитања неопходно је да је наставник
стекао одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар који се налази на на
званичној интернет страници Министарсрва
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију која треба да садржи актуелни
број фиксног или мобилног телефона, тачну
адресу пребивалишта и маил адресу; диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама првог степена кандидати који су завршили основне
студије од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а кандидати
који су завршили студије по прописима који
су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним студијама првог степена као и оригинал
или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама другог степена); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности
(оригинал, не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика (само кандидат који
није стекао образовање на српском језику
доставља доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). За кандидате који уђу у
ужи избор обавезна је претходна психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од 6 месеци. Сва документа се прилажу у
оригиналу или овереним фотокопијама, осим
уверења о неосуђиваности које се доставља

у оригиналу. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне пријаве као и пријаве уз које су
достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима слати поштом
или доставити лично у затвореној коверти на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - наставник рачунарства и информатике
- не отварати”. Контакт телефон 015/561-773
- секретар школе.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање редовни
професор за ужу научну област
Аутоматско управљање и роботика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став
4 Закона о високом образовању. Посебни
услови конкурса прописани су чланом 74 став
10 Закона о високом образовању, чланом 165
став 10. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и чланом
29. Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”
3/2017). Декан Факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност
одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов
за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом
7 Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на
конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској
спреми (оверен препис дипломе доктора наука и диплома о завршеним претходним нивоима студија); доказ о педагошком искуству
на високошколској установи у трајању од
најмање три године (потврда или уговор о
раду); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан
и потписан образац о испуњавању услова
за избор у звање наставника који се може
преузети на wеб порталу Универзитета у
Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне
полицијске управе да против кандидата није
изречена правноснажна пресуда за кривична
дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи, које је издато
након датума расписивања овог конкурса;
фотокопију важеће личне карте, односно
очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе
на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и
пријаве без комплетне документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити
разматране, о чему Факултет доноси посебан
закључак.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29

Наставник физичког
и здравственог васпитања
УСЛОВИ: Наставу овог предмета може да
изводи: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке
културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу
оригинал или оверену фотокопију следеће
документације: дипломе о стеченом образовању; уверења да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
држављанству; доказе о испуњености услова
из чл. 140, чл. 141 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021). Кандидати су у обавези да пријаву на конкурс изврше на пријавном формулару који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријавни
формулар, заједно са потребном документацијом, кандидати подносе лично или поштом
на адресу: Основна школа „Вожд Карађорђе”
Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 29, 18105
Ниш. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 1

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла стручни сарадник-психолог може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: Учесник конкурса поред општих
услова предвиђених Законом о раду, треба
да испуњава и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Закона и
услове из члана 140 став 1 и 2 чланом 142
став 1 и 4. Закона и услове из Правилника о
Бесплатна публикација о запошљавању

степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке
1. подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање 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, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом 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). 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 има образовање
из претходног става; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3)
- 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Остали услови: професор психологије, дипломирани психолог-општи смер или смер школске
психологије, дипломирани школски психолог-педагог, дипломирани школско-клинички
психолог, дипломирани психолог, мастер
психолог, дипломирани психолог-мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени

пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио
презиме односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци, овера фотокопије не старија од 6
месеци); оригинал доказа - потврда надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал потврде не
старији од 30 дана); оригинал потврде или
оверена фотокопија потврде Повереника за
заштиту родне равноправности да није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старије од 30
дана од дана објављивања конкурса). Захтев
за издавање потврде учесник конкурса подноси Поверенику за заштиту родне равноправности у слободној форми на мејл
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом
на адресу Повереник за заштиту родне равноправности Булевар краља Александра бр.
84, Београд, 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
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверена фотокопија
дипломе о завршеној педагошкој академији
или учитељској школи (само учесник конкурса, професор педагогије, који има предходно
завршену педагочку академију или учитељску школу); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (само учесник конкурса који је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској
установи у току студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о положеним испи09.03.2022. | Број 977 |
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тима из педагогије и психологије односно
оверену фотокопију уверења 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); оверену фотокопију потврде
одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику). Уколико учесник конкурса
не достави доказе из тачке 9) и 10) пријава се
сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкрсу, обавезан је
да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Услови за заснивање радног односа
морају бити испуњени и после заснивања
радног односа. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија
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 стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и исту доставља
директору у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању листа „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаву
послати на адресу: Основна школа „Цар Константин”, Великотрновска бр. 4, Ниш, или
непосредно предати у секретаријату школе у
току радног времена. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара Школе: 018/538-355. Неблаговремене, непотпуне
и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 139 и 140 став 1 и 2 или 3 члана
и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће високо образовање за наставника средње школе, педагога или психолога школе, стечено: на студијама другог
степена-мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
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области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога.
Лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
педагога или психолога, односно положен
стручни испит; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да се не води кривични поступак - није покренута истрага против
кандидата; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности или других добара заштићених мађународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, за које није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језика
на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказује се дипломом о стеченом образовању). Уз пријаву на конкурс (образац на
сајту Министарства просвете) кандидати треба да поднесу следећу документацију у два
примерка, оба примерка оверена копија или
оригинали, и то: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању
(оверену код нотара); доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику
не подносе овај доказ); оверен препис или
оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
за наставника односно стручног сарадника
(оверену код нотара); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности или
других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање - уверење из казнене евиденције МУП-а РС (не
старије од 6 месеци); доказ да се не води
кривични поступак-није покренута истрага против кандидата-уверење из надлежног суда (не старије од 6 месеци); потврду

да има најмање осам година рада у установи образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати који су претходно обављали дужност директора, оригинал или оверену
фотокопију); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата-извештај
просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај, а уколико не
поседују достављају потврду да није вршен
стручно-педагошки надзор); доказ да има
обављену обуку и положен испит за директора (уколико је кандидат поседује) оригинал
или оверену копију; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно); очитана лична карта; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова, са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе” слати на
адресу: Алексиначка гимназија, Тихомира
Ђорђевића бб 18220 Алексинац, са назнаком
„Конкурсној комисији”, доставити препорученом поштом или лично секретару школе,
у времену од 8.00-13.00 часова на напред
наведену адресу. Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на интервју од стране
конкурсне комисије, а по завршетку рока за
пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће бити обавештени о избору
директора и његовом именовању од стране
Министра просвете, науке и технолошког
развоја. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 018/804-832.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор за
ужу научну област Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке

УСЛОВИ: доктор рачунарских наука, за рад
на одређено време од 60 месеци односно за
рад на неодређено време. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен
препис дипломе о докторату, списак научних
радова са библиографским подацима као и
саме радове, (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк) за радно
место предвиђено овим конкурсом. Кандидати 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).

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18
тел. 020/811-148

Стручни сарадник - педагог

за 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове за пријем у радни однос прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
за заснивање радног односа: Правилник о
степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник”, 8/2015, 11/2016, 13/2016 испр., 2/2017,
13/2018, 7/2019) и 1. да имају одговарајући
степен стручне спреме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17,
13/18 и 7/19) важећем Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016, испр. 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020); да имају одговарајуће високо образовање које су стекли: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; и стекли једно од звања: 1) за педагога: дипломирани
педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог.-педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер педагог; 2. да
имају психичку, физичку, и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да су држављани Републике Србије;
5. да знају српски језик, ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1 члана
139 лице мора да има доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6. лекарско уверење. Услови из става 1
овог члана доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику)
- доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе: пријавни формулар који
Бесплатна публикација о запошљавању

попуњавају на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампају га и исти прилажу са
документацијом; биографију; диплому или
уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију; уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности
из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал; потврду одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из
српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке,
физичке 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 процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима,
комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријаве затворене у коверти доставити лично у секретаријат школе
или слати препорученом пошиљком на адресу школе, са назнаком „За конкурс за радно
место ____ (навести радно место за које се
конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Телефон за
контакт: 020/811-148.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће
36320 Тутин
тел. 020/821-110

Наставник српског језика
(српски као нематерњи),
са 78% норме и наставник
босанског језика са 22 % норме

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, а
најдаље до 23.11.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање и да испуњава
одређене услове, у складу са чланом 139 и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, држављанство Републике Србије, да кандидат осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других доба-

ра заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: краћу биографију са адресом и контакт телефон, доказ о стручној
спреми; попуњен пријавни форумлар (налази се на интернет страници Министарства),
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није
кажњавано или осуђивано (за дела која су
наведена); уврење да се неводи кривични
поступак и истрага, доказ (уверење - сертификат) да зна српски језик и језик на ком се
остварује образовни-васпитни рад (настава
се изводи на босанском језику), а обавезно
доставити (важи за наставнике и стручне
сараднике): доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.)
из члана 142 става 1 Закона о основама система образовања и васпитања (од најмање
30 бодова, у складу са европским системом
преноса бодова). Предвиђена је претходна
психолошка процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење кандидати достављају
приликом закључивања уговора о раду.
Пријаве са документацијом (оверене фотокопије или оргинали) слати на адресу: ОШ
„Меша Селимовић” 36309 Рибариће. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити путем телефона
020/821-110.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник српског језика
као нематерњег

са 50% норме, за рад у истуреном
одељењу у Дубову

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље:
Закон) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна босански језик. Уз
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пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности, доказ о познавању
босанског језика. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом и
одштампаним пријавним формуларом, слати
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон 020/811-180.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18
тел. 020/811-148

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) за директора може бити изабрано лице које испуњава
услове из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
то јест високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије, студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, или основне студије
у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. г.; поседовање дозволе за
рад (лиценца) наставника, поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, поседовање
држављанства Републике Србије, знање српског језика и језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запустање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
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шање из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, непостојање
дискриминаторског понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом,
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Поседовање
лиценце за директора школе / кандидат који
не поседује лиценцу може бити изабран али
је дужан да је положи у року од две године од дана ступања на дужност. Пријаве са
доказима о испуњавању услова, подносе се
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора” у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат
подноси: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених - не старије од
6 месеци; оверен препис / копија дипломе
о стеченом образовању (не старије од шест
месеци од дана објављивања конкурса), оверен препис / копија уверења о положеном
стручном испиту, испиту за лиценцу, односно
положеном испиту за директора / не старије
од шест месеци од дана објављивања конкурса, потврду о радном искуству, са подацима о
пословима и задацима које је обављао, преглед кретања у служби са биографским подацима. Доказе о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата уколико је надзор
вршен (фотокопију извештаја просветног
саветника оверен печатом школе у којој је
вршен надзор), и оцену спољашњег вредновања - само кандидати који су предходно
обављали дужност директора (извештај просветног саветника), доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, доказ о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања-уверење МУП-а
- не старије од шест месеци од дана објављивања конкурса, оверен препис лиценце за
директора школе ако је кандидат поседује,
доказе о својим стручним и организационим способностима необавезно. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичмој страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја а потребну документацију са одштампаним формуларом достављају
школи. Благовременом пријавом сматра се
она која је предата у року утврђеним конкурсом. Уколико је пријава предата препоручено,
путем посте, тад се као дан пријема рачуна
дан пријема пошиљке од стране посте. Ако
је последњи дан конкурсног рока за пријем
пријаве недеља или дан пријема рачуна се
дан пријема пошиљке од стране поште. Под
потпуном пријавом сматра се пријава која у
прилогу садрзи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назанечене у
конкурсу. Кандидати ће бити обавештени о
одлуци Школског одбора у року од 8 дана од
дана именовања. Ближа обавештења се могу
добити у управи школе и преко телефона
020/811-148.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.
тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Ликовна уметност
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Комуникологија
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Ликовна уметност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате
предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом Пазару.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
биографију, оверене фотокопије диплома о
завршеним основним, мастер / магистарским
и докторским студијама, оверену фотокопију
претходног избора у звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу
и сл. Пријаве се подносе Правној служби
Ухиверзитета 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 преузети на официјалном
сајту Униврзитета у Новом Пазару - www.
uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Додатне информације на горе наведени број
телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
7 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач; 2. кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 3. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 4. да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, оду-
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зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да кандидат има држављанство Републике Србије;
6. да кандидат зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар и краћу биографију,
кандидат доставља: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној спреми
(кандидати са звањем мастер достављају и
диплому основних академских студија); оверену фотокопију додатка дипломе уколико
се уз диплому издаје додатак по посебним
прописима; извод из МК рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); потврду или уверење од
високошколске установе да је кандидат у
току студија положио испите из педагогије
и психологије, или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит,
односно испит за лиценцу; ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потврду или уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе,
као и потврду о познавању босанског језика; уверење да лице није осуђивано (извод
из казнене евиденције издат од полицијске
управе); лекарско уверење изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуњености услова) је 8 дана од дана
објављивања конкурса у новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње образовање - медицинска сестра-васпитач или
одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство РепуБесплатна публикација о запошљавању

блике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар и краћу биографију, кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми; извод из МК
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); ако кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
потврду или уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму
одговарајуће школске установе, уверење да
лице није осуђивано (извод из казнене евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење изабрани кандидати достављају
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуњености
услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично
или поштом на горе наведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
број телефона 020/312-763.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник математике

на одређено радно време,
до повратка раднице са породиљског
одсуства, за рад у Тутину

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу
са чл. 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна босански језик. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности, доказ о познавању босанског језика
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним фор-

муларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана од објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се могу предати
и лично у секретаријату школе, од 8 до 14
часова, сваког радног дана. Контакт телефон
020/811-180.

НОВИ СА Д
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б

Наставник географије
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат мора
испуњавати услове за заснивање радног
односа прописане чл. 139 ЗОСОВ-а, односно
да: 1) има одговарајуће образовање прописано законом; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из
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.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на
горе наведену адресу. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе краћу биографију
и податке о кретању у служби, уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
лекарско уверење за рад са ученицима, личну карту, извод из МКР и уверење МУП-а да
није осуђиван. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ЉУДОВИТ ШТУР”
21211 Кисач, Железничка 3

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то да: а) има
одговарајуће образовање из области прав09.03.2022. | Број 977 |
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них наука у складу са чланом 140 став 1
закона, савладан програм обуке и дозволу за рад секретара (секретар је дужан да
у року од две године од дана заснивања
радног односа положи испит за лиценцу
за секретара); б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д)
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Потребна документација коју кандидати
достављају је: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(кандидат који има образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену фотокопију дипломе другог степена
и оверену фотокопију дипломе основних
академских студија); оригинал / оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал / оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал /
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (извод из КЕ
издаје МУП - полицијска управа и уверење
од суда); доказ да зна српски језик - уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радна биографија;
фотокопија личне карте (очитана уколико
је чипована); пријавни формулар са сајта
Минисатрства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у
школу, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурсну комисију” на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код директора школе на телефон
021/828-300. Кандидати ће бити упућени
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Сви докази за које
је наглашено прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је прописно оверена код
јавног бележника. Конкурсна документација
се не враћа кандидатима.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Рачунарска графика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Производни и услужни системи
организација и менаџмент

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теорије и интерпретације
геометријског простора у
архитектури и урбанизму
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

на одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну
област Технолошки процеси,
техноекономска оптимизација и
виртуелно пројектовање у звању
ванредног професора

УСЛОВИ: Завршене докторске студије,
односно одбрањена докторска дисертација
из области дигитални медији или драмске
и аудиовизуелне уметности или завршене
мастер академске студије из области дигитални медији или драмске и аудиовизуелне
уметности и призната уметничка остварења,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, као
и услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 143 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о ближим минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

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

Наставник у звању доцента из поља
уметности за ужу уметничку област
Дигитална уметност

на одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време
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Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Телекомуникације
и обрада сигнала
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Производни и услужни
системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година,
са 50% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

Наставник за ужу научну
област Примењено софтверско
инжењерство у звању ванредног
професора на одређено време од 5
година или редовног професора
на неодређено време
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области Електротехничко и рачунарско
инжењерство, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској
установи, као и услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
14 Правилника о минималним условима за
избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област
Моторна возила и мотори СУС
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен научни степен доктора наука,
односно одбрањена докторска дисертација
из области Машинско инжењерство, да је

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

Наставник за ужу научну
област Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани
системи

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

Наставник страног језика за ужу
научну област Англистика и језик
струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне студије на факултету
по законима пре доношења Закона о високом образовању из области Филошке науке,
објављене стручне радове у одговарајућој
области, најмање 5 референци уз уже научне, уметничке, односно стручне области
и способност за наставни рад, као и услови прописани чланом 79. Закона о високом
образовању, чланом 141 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 2 и 8 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Рачунарска графика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије,
односно стечен научни назив доктора наука,
односно доктора уметности или одбрањена докторска дисертација, из области Електротехничко и рачунарско инжењерство
или Архитектура или Рачунарска графика
или Примењена математика или Машинско
инжењерство или Математичке науке, као и
услови прописани чланом 13 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду.
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Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Телекомуникације и обраду сигнала
на одређено време од 3 године,
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије,
односно стечен научни назив доктора наука,
односно доктора уметности или одбрањена
докторска дисертација, из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, као и
услови прописани чланом 13 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Инжењерство заштите на раду
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије,
односно стечен научни назив доктора наука,
односно доктора уметности или одбрањена
докторска дисертација из области Инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду или Машинско инжењерство као и
услови прописани чланом 13 Правилника о
минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука
у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 1 године

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

Сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну
област Примењено софтверско
инжењерство
на одређено време од 1 године

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

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Рачунарска графика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне академске студије или
завршен факултет по законима важећим
пре доношења Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам
(8) из области Елекротехничко и рачунарско
инжењерство или Архитектура или Рачунарска графика или Примењена математика или
Машинско инжењерство или Математичке
науке и уписане мастер академске студије
или специјалистичке академске студије,
као и услови прописани чланом 83 Закона
о високом образовању, чланом 155 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11.
Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести
звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса); 2. краћу биографију
са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија; за дипломе
стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану
личну карту; 5. потврду о оцени резултата
педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство;
6. потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи; 7. фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима,
односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.).
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну,
уметничку, односно стручну област за коју

се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу
у научним, односно уметничким пројектима,
оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у
завршним радовима на специјалистичким,
мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање сарадника у настави приложити и: 1. потврду да је кандидат
студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор
у звање асистента приложити и: 1. потврду
да је кандидат студент докторских студија.
Уколико кандидат поседује диплому магистра
наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента,
ванредног професораг или редовног професора приложити и: 1. Попуњен електронски образац: Referat komisije o kandidatima
za izbor u zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_
izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат
исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву
кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ
у форми одлуке, решења, потврде и сл. За
чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити
потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно
види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању
комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно
је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно
види кандидатово учешће у раду. За избор
у звање редовног професора, као доказе о
цитираности обавезно је доставити потврду
Матице српске, поред које кандидат може
доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану
листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни
рад који представља услов за избор у звање
наставника у штампи, неопходно је да аутор
приложи потврду уредништва часописа са
подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати
на горе наведену адресу за сваки конкурс за
стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПУ „БАМБИНО”
21000 Нови Сад, Извидничка 2

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: 1) да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и чланом 141 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - други закони, 10/19, 6/20
и 129/21) и члана 39. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС”, број 18/10, 101/17, 113/17 - други закони, 95/18 - други закон, 10/19 и 129/21); 2)
да има психичку, физичку и здравствену спо-
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собност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрљење, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; потребно додатно искуство:
познавање енглеског језика.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, искључиво путем електронске поште на адресу: pubambino@gmail.com,
са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар,
преузима се са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(скениран); биографију; диплому (скениран
оригинал); лиценцу за рад у предшколској
установи (скениран оригинал); уверење о
држављанству (скениран оригинал); уверење
да није осуђиван од стране МУП-а (скениран
оригинал); потврду о познавању енглеског
језика (скениран оригинал). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само
кандидати који уђу у ужи избор. Посебно
лекарско уверење, као доказ да лице има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом издато у задњих шест месеци доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Фрушкогорска 1

Руководилац финансијско
рачуноводствених послова
УСЛОВИ: научна / стручна област: економска струка стручна спрема: VII звање: није
потребно радно искуство: 10 година посебна
знања: искуство у руковођењу финансијско
рачуновоствене службе 5 година или више;
знање енглеског језика; рад на рачунару;
познавање методологије планирања и управљања ЕУ пројекатима.
Опис послова и радних задатака радног места: прати, проучава и примењује прописе из
области финансијско-материјалног пословања; стара се и одговара за примену законских прописа и општих аката у складу са
материјално-финансијским и укупним пословањем Института; предлаже и учествује у
припреми и изради одређених аката, интерних упутстава у вези са пословима финансијско-рачуноводствене службе; контролише извршење обавеза из јавних прихода и
обавеза са другим пословним партнерима;
учествује у изради финансијског плана са
менаџментом и прати његово извршење, даје
потребне информације као и одговарајуће
извештаје о извршењу финансијског плаБесплатна публикација о запошљавању

на; израђује анализе и доставља податке за
вођење финансијске политике у вези наменског коришћења средстава и учествује у
утврђивању финансијске политике; саставља
одговарајуће извештаје и анализе у оквиру
својих надлежности на основу којих органи
Института одлучују; учествује у изради програма инвестиционог и текућег одржавања;
саставља периодичне обрачуне и завршне
рачуне и одговара за њихову благовремену
израду и предају; непосредно координира
рад службе са банкама и другим организацијама и партнерима, са осталим службама
Института; стара се о благовременом спровођењу финансијских промена; израђује
извештаје и анализе о стању прихода и
расхода и финансијски план; сравњује стање
при попису са књиговодственим стањем и
утврђује стварно стање; припрема, обрађује
и доставља статистичке и друге податке
одговарајућим институцијама; обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и
општима актима Института; за своје послове
одговоран је руководиоцу Службе и ради и
друге послове по његовом налогу.
ОСТАЛО: приложити: 1. својеручно потписану пријаву за заснивање радног односа (навести позицију за коју се конкурише
и датум објављивања конкурса); 2. радну
биографију; 3. оверене фотокопије диплома и сертификата релевантних за позицију
за коју се конкурише; за дипломе стечене у
иностранству потребно је приложити доказ о
признавању стране високошколске исправе;
4. фотокопирану (уколико је без чипа) или
очитану личну карту; 5. уверење надлежног
суда да против лица није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага;
6. уверење о некажњавању издато од стране МУП-а. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 10 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати поштом у
затвореној коверти на адресу: Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије поштански преградак 41, 21125
Нови Сад са назнаком „Конкурс за руководиоца финансијско рачуноводствених послова”. Комисија ће разматрати само благовремено пристигле пријаве. Кандидати могу
бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација и додатне провере
знања, вештина и компетенција од значаја
за радно место из конкурса.Провера ће се
извршити прегледом документације, а затим
разговором са кандидатима који су послали уредну документацију и који испуњавају
услове прописаним конкурсом. Очекује се да
ће провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата започети 10 радних дана након завшетка конкурса. Одлука о избору кандидата донеће
се у року од 30 дана од дана истека за подношење пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 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
Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије. Контакт e-mail за
додатна питања: office@ivi.ac.rs.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21213 Змајево, Ивана Милутиновић 64

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове предвиђене чланом 122 чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има стечено одговарајуће
образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, сатудијама другог степена
из облати педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовањедо 10.09. 2005. године; да има дозволу
за рад, односно полоћен стручни испит за
наставника или стручног сарадника, да има
обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност), да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања,
да има психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и 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 добаразаштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену
фотокпију диплоне о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу, потврду о најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог образовања (потврда
садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје установа
у којој кандидат ради, а ако кандидат није
у радном односу потврду издаје установа у
којој је кандидат стекао радно искуство у
области образовања и васпитања - оригинал)
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци), доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци),
радну биографију, уверење да кандидат није
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осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци), оригинал и оверену фотокопију
уверења да лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци), доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оквирни план рада за време мандата,
уколико се на конкурс пријављује лице које
је предходно обављало дужност директора установе дужно је да достави резултате
стучно педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања и доказ о резултату
стручно педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (фотокопија извештаја).Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом доставити
лично на адресу ОШ” Јован Јовановић Змај „
Ивана Милутиновића бр. 64, 21213 Змајево,
са назнаком „Конкурс за избор директора „
у времену од 8 до 13 часова радним даном
или путем поште у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Пословни секретар (департмана)
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање:
високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијам, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године.
Додатна знања, испити / радно искуство:
знање страног језика; знање рада на рачунару; најмање година дана радног искуства на
истим или сличним пословима.

Стручнотехнички сарадник за
студије и студентска питања
УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање:
средње образовање. Додатна знања, испити
/ радно искуство: знање рада на рачунару;
годину дана радног искуства на истим или
сличним пословима.

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама и центрима
УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање средње образовање хемијске, биохемијске,
медицинске, техничке или пољопривредно-ветеринарске струке, гимназија. Додатна
знања / испити / радно искуство: познавање
одговарајућих процедура; познавање рада
на рачунару; пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и
услове утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013,
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75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018) Рок за подношење пријава по овом
конкурсу је 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави
доказ о испуњености услова по овом огласу и
биографске податке. Пријаве достављати на
адресу: Пољопривредни факултет Нови Сад
(за конкурс) 21000 Нови Сад Трг Доситеја
Обрадовића 8.

ПАНЧЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању
радних односа предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139
и 140 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђена Правилником о врсти стручне
спреме наставника, помоћних наставника и
стручних сарадника у стручним школама и
то: за радно место наставник српског језика и књижевности: професор српског језика
и књижевности и остала звања предвиђена
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника, и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015,
11/2016-544, 13/2016, 2/2017-2, 13/2018-66,
7/2019-512, 2/2020-38, 14/2020-162, 15/2020257, 1/2021-193). Образовно васпитни рад у
школи могу да обављају наставник и стручни
сарадник који су стекли одговарајуће високо образовање у смислу члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања:
1) одговарајуће стечено високо образовање
у смислу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
Лице из става 1 тачка 1, подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и да: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима, 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изрече-

ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови доказују се приликом пријема у радни однос. Доказ о испуњености услова 1, 3,
4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
испуњеност услова 2 пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат обавезно попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и са
одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: диплому (уверење) о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није кажњаван за горе
наведена дела (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); познавање
српског језика кандидат доказује дипломом
у колико је иста издата на српском језику, у
колико није доставља потврду о познавању
истог. У пријави кандидат обавезно треба да
наведе тачну адресу и контакт телефон. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а решење о избору кандидата
доноси директор у смислу члана 154 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Кандидати који буду изаабрани у ужи избор у
року прописаном чланом 154 ЗОСОВ шаљу се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања и са њима
се обавља интервју у складу са општим актом
Школе. Пријаву поднети у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”,
лично у секретаријату школе (од 8-14 часова), или поштом на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације се могу добити на телефон 013/318-977.
Неблаговремене и неуредне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства - јединства 14
тел./факс: 013/681-512

Наставник математике

на одређено време, преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС,
113-17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове
утврђене у члану 139, 140, 141 став 7. Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17), диплому о
стеченом образовању; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин
Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови из ст. 1 чл. 139
Закона, доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из чл. 139 став 1
тачка 1) 3) и 5 су саставни су део пријаве на
конкурс, подносе се уз пријаву на конкурс, а
докази из става 1 тачка 2) истог члана, прибављају се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву кандидат подноси: 1. диплому или
оверену фотокопију дипломе, 2. извод из казнене евиденције (прибавља сваки кандидат
у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностранству према месту
пребивалишта), 3. уверење о држављанству
са холограмом, 4. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на
српском језику која је приложена као доказ
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика, 5. фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом и 6. фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну
документацију, заједно са кратком биографијом, адресом и одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену адресу, у
року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 129/21), 1) наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
Бесплатна публикација о запошљавању

за одговарајући предмет, односно групу
предмета. 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у
члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац
пријавног формулара, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) и уверење или потврду
да није осуђиван (не старије од 6 месеци).
Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци), прилаже
кандидат приликом заснивања радног односа, а пре закључења уговора о раду. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке
и технолошког развоја на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Сви докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидате за које Комисија утврди да испуњавају
услове за пријем у радни однос из члана 139
ЗОСОВ, у року од осам дана, од дана истека
рока за пријем пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима.Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове и доставља је директору
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Бора
Радић”, Баваниште.Решење о избору кандидата по конкурсу доноси Директор у року од
осам дана од дана достављања образложене
листе кандидата од стране Комисије. Пријаве
са доказима о испуњености услова се предају
непосредно у секретаријату школе сваког
радног дана од 9 до 14 часова или се шаљу
поштом на адресу: ОШ „Бора Радић”, 26222
Баваниште, Вукице Митровић број 1. Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на
радно место наставник српског језика и књижевности”. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

утврђене у члану 139, 140, 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17), 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу са чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићени међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин
Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачком
1-5. доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под
тачком 2 пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву кандидат подноси: диплому или
оверену фотокопију дипломе, извод из казнене евиденције (прибавља сваки кандидат
у полицијској управи према месту рођења,
а лица рођена у иностанству према месту
пребивалишта), уверење о држављанству са
холограмом, доказ да је стекао образовање
на српском језику или је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома издата на
српском језику која је приложена као доказ
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика, фотокопију извода из матичне
књиге рођених са холограмом и 6. фотокопију личне карте. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Потребну
документацију, заједно са кратком биографијом, адресом и одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу Основна школа
„Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства бр. 14, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26204 Опово, Братства - јединства 14
тел./факс: 013/681-512

26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник српског језика

са 88,9% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС,
113-17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове

УСЛОВИ: конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора установе посебним решењем. Услов у погледу одговарајућег образовања из члана 139 став 1
тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021; у даљем тексту: Закон) и

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике
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степена и врсте образовања из члана 140
Закона и 1 и члана 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
1/2022; у даљем тексту: Правилник) и то степен образовања: да има одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и
врсти образовања: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и
рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова (члан
142 став 1 Закона).; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима - члан 139 став 1 тачка 2) Закона; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и за које није утврђено дискриминаторно понашање - члан 139
став 1 тачка 3) Закона; да је држављанин
Републике Србије - члан 139 став 1 тачка 4)
Закона; да познаје српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад - члан 139
став 1 тачка 5) Закона. Доказивање
постојања услова за заснивање радног односа: 1. да има одговарајуће образовање из
члана 139 став 1 тачка 1) Закона и члана
члана 6 став 1 тачка 1 Правилника - доказује
се подношењем оверене фото-копије дипломе о стеченом образовању, односно уверења
високошколске установе уколико диплома
није издата. Лица која су образовање стекла
у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона или су
образовање стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ о испуњености услова у погледу стеченог образовања,
за радно место за које конкуришу достављају
оверену фото-копију решења министарства
надлежног за послове образовања (члан 143
Закона). Обавезно образовање лица из члана
140 Закона, а у вези са чланом 142 Закона за
сва лица доказује се подношењем оверене
фото-копије: уверења / потврде високошколске установе од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова стечених у
току студија или након дипломирања (члан
142 став 1 Закона) или уверења / потврде
високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија (члан 142 став 4 Закона) или уверења /
потврде о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (за наставника,
васпитача, стручног сарадника) (члан 142
став 4 Закона). Лице које нема образовање
из члана 142 става 1 Закона у обавези је да
га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу (члан
142 став 2 Закона). Лице које је положило
испите из члана 142 став 4 Закона сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 Закона; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
из члана 139 став 1 тачка 2) Закона доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије лекарског уверења
надлежне здравствене установе пре закључења уговора о раду; 3. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање из члана 139
став 1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије
уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова (доказ не може бити

старији од дана објављивања конкурса); 4.
да је држављанин Републике Србије из члана
139 став 1 тачка 4) Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије Уверења о држављанству издато на
образцу након 01.01.2019. године (доказ не
може бити старији од дана објављивања конкурса), односно оригинала или оверене
фото-копије Извода из матичне књиге рођених издато на образцу након 01.03.2010.
године.; 5. да познаје српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона - ако одговарајуће високо образовање није стечено на
српском језику доставља се оверена фото-копија потврде/уверења да је лице стекло
средње, више или високо образовање на
српском језику или је положило испит из
језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став 7 Закона).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у недељном листу Националне службе
за запошљавање „Послови”. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна националана служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати напред
наведену документацију заједно са радном и
животном биографијом својеручно потписаном, достављају уз одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије http:
/ / w w w . m p n . g o v. r s / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, путем поште на адресу
Основна школа „Сава Вељковић” у Добрици,
ул. Светог Саве број 408, 26354 Добрица или
лично на напред наведену адресу у затвореном омоту са назнаком „За конкурс - наставник математике”. Неблаговремене, неуредне
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Неблаговремена пријава је она пријава која
је поднета након истека рока важења конкурса. Неуредна пријава је она пријава у
којој нису сви докази у оригиналу или овереним фото-копијама. Изузетак од овере су
пријавни формулар, радна и животна биографија. Непотпуна пријава је она пријава која
не садржи све доказе из конкурса и није поднета на напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна документација се не враћа.
Лице надлежно за контакт са кандидатима је
секретар установе Милица Дулаћ путем контакт телефона за информације 013/658-009.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац, Цара Лазара 47

Наставник географије

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат за наставника географије треба да испуњава следеће услове:
Одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21 и 4/21), односно да је: професор географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани про-
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фесор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике,
професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани професор
географије - мастер, дипломирани географ
- мастер, мастер географ, мастер професор
географије, мастер професор биологије географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ-просторни планер и мастер професор предметне
наставе; одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - др. закони, 6/20 и 129/21),
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности 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 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење за кривично дело,
примање мита или давање мита, за кривично
дело или групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; зна
српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву за
конкурс треба да доставе у оригиналу или
овереним фотокопијама које нису старије од
6 месеци: 1. доказ о стеченом одговарајућем
образовању, 2. уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), 3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење о држављанству; 5. доказ о неосуђиваности; 6. радну
биографију. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Лекарско
уверење о поседовању физичке, психичке
и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно, пре закључења уговора
о раду за кандидата који буде изабран. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаву са потребним
прилозима кандидат треба у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у огласима
Националне службе за запошљавање „Послови” да достави на адресу ОШ „Први мај”, улица Цара Лазара бр. 47, 26315 Владимировац,
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација се неће враћати кандидатима који су се пријавили на конкурс.

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

ПИРОТ
ОШ „МЛАДОСТ”

18215 Велико Боњинце
тел. 010/2681-028

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора,
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника биологије за рад у школи према чл. 3 ст. 1 тачка 10) Правилника о степену и врсти образовање наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019, /2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021) и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; кандидат мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик. Правилником о степену и врсти
образовање наставника и стручних сарадника
у основној школи прописани су степен и врста
образовања за наставника биологије: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани милекуларни биолог и физиолог, професор билогије и хемије, дипломирани биолог
- смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије
- географије, професор биологије - хемије,
професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије математике, дипломирани професор биологије
- мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани професор биологије - хемије мастер,
дипломирани професор биологије-географије
мастер, дипломирани молекуларни биолог
мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије,

мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије биологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу; пријава која не садржи доказ о
положеном испиту за лиценцу неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи 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
стечено образовање није на језику на ком се
остварује образовно-васпитни рад потребан
је доказ да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарујће високошколске установе); уверење да нису осуђивани
из групе кривичних дела из конкурса; издаје
надлежна полицијска управа (не старије од
дана објављивања конкурса) - оригинал или
оверена копија; уверење о држављанству
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 способности за рад са ученицима - лекарско уверење (не старије од 6
месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар попунити на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати
и заједно са осталом потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, са
назнаком „Конкурс за наставника биологије”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за подношење 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 школе
преко тел. 010/2681-028.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „МЛАДОСТ”
18215 Велико Боњинце
тел. 010/2681-028

Конкурс објављен 23.02.2022 у публикацији
„Послови” НСЗ (број 975) за директора школе
исправља се тако што се у делу ОСТАЛО брише: „уверење о неосуђиваности Привредног
суда”. У делу где стоји да је „рок за подношење пријава 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ” треба да стоји:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања исправке конкурса у публикацији „Послови” НСЗ.
У осталом делу конкурс остаје непромењен.

ПУ „8. СЕПТЕМБАР”
18320 Димитровград, Светосавска 2

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1, 2 и 3 Зако09.03.2022. | Број 977 |
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Наука и образовање

на о основама система образовања и васпитања и то: 1. стечено одговарајуће високо
образовање прописано чланом 140 став 1,
2 и 3 за васпитача или стручног сарадника:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 3) изузетно васпитач је 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; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад (бугарски); 6. поседовање дозволе за рад, односно положен
стручни испит за васпитача или стручног
сарадника (лиценца); 7. обука или положен
испит за директора установе - изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност; 8. најмање
осам година рада у предшколској установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговрајућег образовања из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; 9. најмање десет
година рада у предшколској установи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговрајућег образовања из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
(пријавни формулар отштампан са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС) кандидати
прилажу: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија); оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о
знању језика на којем се изводи васпитно-образовни рад у Установи (доказ да кандидат
зна српски језик је диплома стечена на српском језику, док за знање бугарског језика
кандидат доставља уверење о компетенцији-
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ма за бугарски језик на новоу Б2); оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; уверење основног суда да се
против кандидата не води кривични поступак; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања;
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- не старије од 6 месеци; радну биографију;
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно); уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, уколико таква документација
постоји; оверен препис / фотокопију лиценце
за директора установе - ако је кандидат поседује, (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора
установе). Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора”, на горе наведену адресу, лично
или поштом. Све додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара Установе,
на број 010/361-087.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

1. Наставник ликовне културе
на одређено време,
са 30% радног времена

2. Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандида мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
као и на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарних,
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних
студија другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
у складу са Законом о високом образовању
односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је
у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.

3. Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће средње образовање - смер кувар.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији; психичу, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимања малолетног лица,
запуштања и злостављања малолетног лица
или родоскрвнућа, за кривично дело примања и давања мита. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверени препис (копију)
дипломе о стеченом образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије (кандидат под ред. бр. 3 доставља
само одговарајућу диплому); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци-оригинал или оверена копија),
доказ из Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван - не старије од 6
месеци; доказ из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и
попуњен пријавни формулар. Кандидат мора
да зна српски језик. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Оглас објављен 02.02.2022. године, у публикацији „Послови” (број 972), поништаа се
за радно место помоћни кувар, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 6

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона („Сл. гл. РС”, број 88/17, 27/2018
- др. закон и 27/2018-II др. закон, 10/19,
6/20, 129/21), а то су: 1) да има одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке акдемске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стучне области за одговарујући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стучне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника ове врсте школе,
односно средње стручне школе за подручја
економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам, педагога
и психолога; 2) да поседује дозволу за рад
(положен стручни испит, односно лиценцу)
за наставника, педагога, психолога; 3) да
је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе; 4) да има психичку
и физичку и здравствену способност са рад
са децом и ученицима; 5) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има
држављанство Републике Србије; 7) да зна
српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави доказе о испуњености
услова и то: радну биографију са предлогом
плана рада директора, оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарујућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона; уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника (оригинал
или оверена фотокопија); потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (напомена: потврда садржи
податак о радном стажу и пословима које је
лице обављало и издаје је установа у којој
кандидат ради, ако кандидат није у радном
Бесплатна публикација о запошљавању

односу, потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања); лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора
(доставити ново лекарско уверење); уверење да није осуђиван, у складу са чл. 139
став 1 тачка 3 Закона које издаје надлежна
полицијска управа, не старије од 30 дана
(оригинал); фотокопију извода из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања
дипломе; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству које није старије
од 6 месеци; оверену фотокопију доказа да
зна српски језик (оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или уверење о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошолске установе); оригинал или оверена фотокопија доказа резултата стручно-педагошког надзора
(извештај просветног саветника) -доставља
кандидат уколико је над његовим радом
вршен стручно-педагошки надзор; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања - доставља
кандидат који је претходно обављао дужност
директора; уверење о положеном испиту за
директора установе (пријава ће се сматрати
потпуном и уколико кандидат нема положен
испит за директора установе, али је изабрани
кандидат дужан да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност). Фотокопије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране
надлежног орагана. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из
члан 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа
доставио и доказ да зна српски језик. Рок за
пријављивање на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија
неће узети у разматрање. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима
се потврђује испуњеност услова из чл. 122,
139 и 140 став 1и 2 Закона, а који су наведени у Конкурсу. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе
се непосредно или путем поште на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора
школе”. Директора школе именује министар
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
о резултатима конкурса сви кандидати који
су се пријавили на конкурс биће обевештени
након пријема решења о именовању директора од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТ. КАРАЏИЋ”

тумачење) кандидат треба да испуњава и
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) као и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. 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 и 4/2021). Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и заједно са формуларом достави и доказе
о испуњавању услова у оригиналу или овереној копији и то да: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачки 1), 3)-5) овог
конкурса саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор Школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
законских 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 стандардизованих 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 испуњавају услове по конкурсу. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати у затвореној
коверти, са назнаком „За конкурс”, на адресу: ОШ „Вук Ст. Караџић” 31319 Јасеново или
доставити лично у просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона 033/2684-404.

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”

31319 Јасеново
тел. 033/2684-404

36310 Сјеница, Нова бб.

Стручни сарадник - психолог

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о
основама система образовања и васпитања за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2,
овог закона и то: 1. да има одговарајуће

са 50% радног времена

Директор
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високо образовање из члана 140 став 1 и
2 ЗОСОВ за наставника основне школе, за
педагога или психолога, 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; - лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу);
3.да има положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност), 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да
има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 6. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 7. да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 10. да зна српски
језик и босански језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат који се
пријављује на радно место директора школе
доставља: -одштампан, попуњен и потписан
пријавни формулар са званичне интернет
странице МПНТР (htp: /www.mpn.gov.rs);
-оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању, уз мастер
диплому прилаже се диплома основних студија у оригиналу или овереној фотокопији;
оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година рада у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал); лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима не
старије од 6 месеци (оригинал) уверење о
држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци од дана издавања (оригинал
или оверена фотокопија); уверење надлежне службе МУП-а РС, и уверење надлежног
суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
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дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање у складу са чланом 139
став1.тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал); извод
из матичне књиге рођених не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га кандидат поседује, у
супротном потребно је доставити потврде
да није вршен стручно-педагошки надзор
у раду кандидата, издат од свих установа у
којима је кандидат радио; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидата који
је претходно обављао дужност директора
школе - извештај Министарства просвете
(достављају кандидати који су претходно обављали дужност директора школе) у
супротном је потребно доставити потврду
да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу
за директора школе у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за директора школе); доказ о
знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језик; доказ о познавању
босанског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на босанском језику
кандидат доставља у виду уверења, потврде, сертификата да је положио испит из тог
језика (оригинал или оверена фотокопија).
Биографију са кратким прегледом кретања
у служби и програмом рада директора школе. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на
дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе, односно
лице са стеченим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или са вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и потребном документацијом
доставља на адресу школе: Основна школа „12. децембар” Сјеница, Нова бб., 36 310
Сјеница, у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора” или лично код секретара школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа.
Сва потребна обавештења могу се добити
у секретаријату школе на тел. 020/741-184.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

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

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. год.,
образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао образовање до 10. септембра 2005.год., одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студије у трајању од три године
или више образовање васпитно-образовне
струке, одсек за образовање васпитача
предшколских установа, без обзира на радно
искуство; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, за кривична
дела примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени
пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија, не старија од
шест месеци), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од шест месеци), ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику - уверење да
је положио испит из српског језика методиком по програму одговарајуће високошколске установе, уверење да кандидат није
осуђиван, уверење да се против кандидата
не води истрага, лекарско уверење о психичкој и општој здравственој способности за
рад са децом које се доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања, на
адресу установе или лично.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/310-426

Наставник математике за 89%
норме и информатике и рачунарства
за 10% норме

на одређено време, замена преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
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и 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидати
треба да испуњавају и услове у складу са чл.
139, услове из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и
члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019 од
15.02.2019.год., 6/2020 и 129/21) и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласнир РС”, 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
17/2021).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију), доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а); доказ да зна српски
језик (само за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику), пријаву на
конкурс са кратком биографијом; попуњен
образац пријаве који је прописан од стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и налази се на сајту Министарства.
Копије морају бити оверене, овера не сме
бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење
се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора
о раду. Кандидат за наставника математике треба да достави и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина у складу са чланом
142 Закона (доказ о положеном испиту за
лиценцу или положеном стручном испиту или
потврду високошколске установе - пожељно
није обавезно). Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децоми ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. У року од
8 дана од добијања резултата психолошке
процене комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе а
директор доноси решење о избору кандидата у року од 8. дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са
потребним документима у затвореној коверти доставити лично или слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”,11420 Смедеревска Паланка, са назнаком „За конкурсну
комисију ___ (навести радно место за које се
конкурише). Сва обавештења могу се добити на телефон: 026/310-423 код секретара
школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СВЕТИ САВА”

11300 Смедерево, Металуршка бб.
тел. 026/663-999

Педагог

на одређено време до повратка
запослене на рад

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљен кандидат који поред општих
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона
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), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке
1-5 Закона о основама система образовања и
васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и то: за кандидате који конкуришу на
радно место наведено под тачком 1 - А) да
имају одговарајуће високо образовање стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, као и да има одговарајући степен и
врсту образовања прописану Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на које конкурише; Б) у складу са
чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати који
конкуришу на наведена радна места обавезни су 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, педагошких и методичких
дисциплина и 6 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 га
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. 2. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
за које у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. знање српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни
формулар, а који се може преузети на Званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања)
и радном биографијом (ЦВ) доставити: 1.
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
2. оригинал / оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању
српског језика (језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад) доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на психолошку процену способности,
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење о
избору кандидата. У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна Служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова за пријем
у радни однос достављају се у затвореној
коверти, лично или путем поште на адресу:
ОШ „Свети Сава”, 11300 Смедерево, Улица
металуршка бб, са назнаком „За конкурс за
радно место (навести радно место за које се
кандидат пријављује)” - не отварати. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о избору у складу
са Законом. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара Школе, преко
телефона: 069/2352-003.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново
Михајла Аврамовића Дубоњца 1
тел. 026/732-227

Наставник енглеског језика у
предметној настави

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка запослене с
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

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

Посао се не чека,
посао се тражи
72

| Број 977 | 09.03.2022.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Техничар одржавања
информационог система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање
- средње образовање и васпитање, IV степен, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова у Средњој школи, Жикица Дамњановић „ дел. бр. 370. од
20.03.2018. - допуна од 31.08.2018.); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потребно је да
кандидат достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за радно место техничар
одржавања информационог система и технологија доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности (уверење МУП-а) да није старије
од 6. месеци, доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад), доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” који издаје Национална служба за запошљавање. Приложена конкурсна
документација се по завршетку конкурса не
враћа. Пријаве на конкурс се могу послати
поштом на адресу школе или прадати лично у секретаријату школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације се могу добити
на телефон школе 026/310-237.

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”

155 ст. 2 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); да
има одговарајуће високо образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност за рад на место секретара школе, да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Образовање: да је кандидат стекао: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије из правних наука), 2) на
основним студијама у трајању од најмање
четири године из правних наука, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидати
уз пријаву достављају: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старији од шест месеци,
доказ да није осуђиван (прибавља при Полицијској управи), 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 српског
језика положило по програму одговарајуће
високо школске установе), доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду на одређено време. 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. Рок за подношење пријаве је 8 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 школа
ради. Пријаве слати у затвореној коверти на
адресу Школе са назнаком: „За конкурс за
секретара школе”

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе за
предмет физичко васпитање
на одређено време, до повратка
запосленог са функције директора,
са 10% радног времена

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/640-930, 672-806

Секретар школе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 и чл. 154 став 2 и чл.

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос
прописани чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020 и 129/2021): у радни однос у
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установи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима: 3) није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречана безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Образовање наставника: одговарајуће високо образовање за обављање
послова наставника прописано је одредбом
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3)Лице из става 1 тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Степен и врста образовања
наставника из општеобразовних предмета, за
сва подручја рада, и то за стицање средњег
образовања и васпитања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању, прописани су
и одредбом члана 2. став 1 тачка 19) Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021): наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за:
физичко васпитање: 1) професор физичког
васпитања; 2) дипломирани педагог физичке културе; 3) професор физичке културе;
4) професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 5)
професор физичког васпитања-дипломирани
организатор спортске рекреације; 6) професор физичког васпитања-дипломирани
кинезитерапеут; 7) дипломирани професор
физичког васпитања и спорта-мастер; 8)
дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије-мастер; 9) мастер професор
физичког васпитања и спорта; 10) мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије; 11) мастер професор предметне
Бесплатна публикација о запошљавању

наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Докази о испуњености услова за пријем у радни однос и
обављање послова на радном месту, прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1), 3),
4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
учесник конкурса доставља кратку биографију и оверену фотокопију дипломе којом
потврђује стручну спрему; оригинал или оверену фотокопију уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење
МУП-а да лице није осуђивано са правним
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3)
и потврду да није утврђено дискриминаторно
понашање, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Документација се
предаје или путем поште доставља, на адресу: Техничка школа „Никола Тесла” ул. Војводе Мишића бр. 3, 11320 Велика Плана. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве као
и пријаве без доказа о испуњености услова
за пријем у радни однос и од стране јавног
бележника не овереном документацијом,
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон
026/513-859.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а
тел. 025/822-766
e-mail: osmladostapatin@mts.rs

Шеф рачуноводства
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 сав 1 тачке 1, 2,
3, 4 и 5. У радни однос у установи може да
буде примљено лице са стеченим одговарајућим високим образовањем економиста
на основним економским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање три године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године. Кандидати треба да
имају: држављансто Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да нису осуђивана
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица родоскрвнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, познавање српског језика на ком

се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доставе
одштампани попуњени пријавни формулар
и оверене фотокопије тражених докумената
о испуњености услова конкурса, осим доказа о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, који ће
доставити пре закључења уговора о раду: 1.
доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 2. уверење из надлежне службе МУП-а, да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима за пријем у радни
однос - не старије од 6 месеци; 3. извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 4. уверење
о држављанству РС-не старије од 6 месеци;
5. уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику у обавези је да достави
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високо-школске
установе; 6. пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. На
основу члана 154 Закона о основама система
образовања и васпитања, решење о избору
кандитата по расписаном конкурсу ће бити
оглашено на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно. Пријаве
доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Школа
нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон 025/822-766.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел. 025/5746-635

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1,
2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
10/2019, 6/2020 и 129/2021 - у даљем тексу
Закон), а то су: 1. услови у погледу образовања: 1) да је стекао одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника:
- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2) да је
стекло одговарајуће образовање за васпитача: на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистич09.03.2022. | Број 977 |
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ке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање; 2. да
поседује дозволу за рад (положен стручни
испит за лиценцу за наставника, васпитача
и стручног сарадника). 3. да је савладао обуку и положио испит за директора установе;
4. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5.
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да има држављанство Републике
Србије, 7. да зна српски језик, 8. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања из члана 140 став
3 Закона. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави следећу документацију: оригинал или оверену копију дипломе / уверења
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника, васпитача, стручног сарадника; оригинал
или оверену копију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава ће
се сматрати потпуном и ако кандидат нема
положен испит за директора установе али ће
изабрани кандидат бити дужан да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност); оригинал или оверену копију уверења о држављанству које није старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија - за кандидате који су променили презиме односно име
после издавања дипломе); лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење);
оригинал или оверену копију уверења да
није осуђиван за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона, које издаје надлежна полицијска управа, не старија од 30 дана;
доказ о познавању српског језика (оверена
копија дипломе о завршеној средњој, вишој
школи или факултету на српском језику или
уверења о положеном испиту из српског језика, по програму одговарајуће високошколске
установе), уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање из тачке 1 услова конкурса сматраће се да је достављањем доказа
о образовању доставио и доказ о познавању
српског језика; оригинал потврду о радном
искуству пословима васпитања и образовања
(потврда садржи године радног искуства и
послове које је лице обављало а издаје је
установа у којој кандидат ради или ако није у
радном односу установа у којој је стекао радно искуство); оригинал или оверену копију
резултата стручно педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног савет-
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ника); уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; биографију
са кратким прегледом радних ангажовања,
стручног усавршавања и предлогом програма рада установе, са потписом кандидата.
Копије доказа које се подносе морају бити
оверене код јавног бележника. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” коју
издаје Национална служба за запошљавање.
Пријаву на конкурс заједно са осталом документацијом доставити на горе наведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за директора”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара или путем телефона
025/5746-635.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/2100-811
e-mail: sm.osmartinci@gmail.com

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19,
6/20 и 129/2021) и то да кандидат: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања
и васпитања односно (да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука односно 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. Канидат мора да испуњава
и услове прописане чланом 6 став 1 тачка
8 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021 и 1/2022); 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног

лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство РепубликеСрбије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1),
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а из тачке 2) пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са
званичне интернет странице, потребно је да
кандидат достави школи: кратку биографију
(ЦВ) и податке о свом професионалном развоју, оверену фотокопију доказа (не старија
од 6 месеци) да кандидат има одговорајуће
образовање прописано чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
и члана 6 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021 18/2021 и 2/2022);
уверење да није осуђиван (оригинал не старији од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома односно уверење није издатата 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 програму одговарајуће
високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење медицине рада) прилаже
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Све копије се оверавају код јавног
бележника. 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 применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе из ст. 6 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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
конурсу у року од осам дана од достављеног
образложења листе става 7 Закона основама система образовања и васпитања. Неће
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде
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података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у рокуод 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, 22222
Мартинци, Железничка 2, са назнаком „За
конкурс стручни сарадник - библиотекар” или
лично у просторијама школе сваког радног
дана од 8-12 часова. Све информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на
број телефона 022/2100-811 и 022/669-405.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел. 022/561-330

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописан чланом 139 и 140
став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ и то: 1. да кандиат има одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника
основне школе, педагога или психолога: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из става 1 тачка 1 подтачка б) мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. да
има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценцу) 3. да има
положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора
џан је да га положи у року од две године од
ступања на дужност); 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 7. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 8. да
није осуђиван 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, 9. да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 10. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: кандидат доставља: одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне
интеренет странице МПНТР (http:/www.mpn.
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gov.rs); радну биографију са личним подацима, као и подацима о кретању у служби
или радном месту; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, уз мастер диплому прилаже се
диплома основних студија у оригиналу или
овереној фотокопији; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или
оверена фотокопија); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности са рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана
издавања (оригинал или оверена копија);
уверење надлежне полицијске управе да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правногсаобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверена фотокопија уверења надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак: А) доношењем наредбе
о покретању истог, Б) потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага, В) доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном је потребно доставити
потврде да није вршен стручно-педагошки
надзор у раду кандидата, од свих установа
у којима је кандидат радио; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обавњао дужност директора школе - извештај Министарства просвете (достављају кандидати који су претходно обављали дужност директора школе)
у супротном је потребно доставити потврду
да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу
за директора школе у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат поседује
лиценцу за директора школе), доказ о знању
српског језика доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику, фотокопију личне карте или очитану личну карту; предлог мера,
организације и начина руковођења школом
које би спровео као директор. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора школе, дужан је да га положи у року
од две године од ступања на дужност. Изузетно ако се на конкурс не пријави ни један
кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из

члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или са вишим образовањем, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом
на конкурс за избор директора и потребном
документацијом доставља на адресу школе, у
затвореној коверти са назнаком „Пријава на
конкурс за директора” у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Кандидати ће бити писмено обавештени
о именовању директора у складу са законом.
Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима. Све потребне информације се могу добити у секретаријату школе на телефон 022/561-330.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-712

Наставник математике
са 66,67% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 129/21),
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 08/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то да: има одговарајуће образовање: наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање, 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет
односно групу предмета (професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
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професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе,
мастер математичар - професор математике.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике односно математике и
информатике; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује васпитно образовни рад. Кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова, односно да приложи следећа документа
у оригиналу или овереној фотокопији, не
старије од 6 месеци: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; диплому о стеченом високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије, уверење из казнене евиденције
МУП-а РС, извод из матичне књиге рођених;
доказ одговарајуће установе о познавању
језика на којем се изводи образовно васпитни
рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о психичкој физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично
или послати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - радно место наставника
математике”. Неблаговремене или непотпуне
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пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија у складу
са Законом о основама система образовања и
васпитања. Информације о конкурсу можете
добити на број телефона: 022/2462-712, лице
за контакт: секретар Светлана Пантелић, или
лично у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СИМЕОН АРАНИЦКИ“

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.
тел./факс: 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време, до повратка раднице којој мирује
радни однос због обављања функције

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова) односно степен и врста стручне
спреме у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Остали услови: 1)
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство
Републике Србије; 4) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете; потписана пријава
са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
стручне спреме; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина-оригинал или оверену фотокопију;
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази и

који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама.
Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни
однос и обавља разговор са кандидатима,
а о датуму обављања разговора, кандидати
ће бити обавештени на број телефона који
напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ „Симеон
Араницки”, лично или поштом, са назнаком
„Конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

СУБОТИЦА
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 53

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; (лице које има завршене ове студије
другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника ове врсте школе односно средње стручне
школе за подручја рада хемија, неметали и
графичарство; пољопривреда, производња
и прерада хране; текстилство и кожарство;
трговина, угоститељство и туризам; педагога
и психолога, дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога, да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
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и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад;
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу счл.140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног
сарадника; доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима; уверење да није осуђиван у складу са
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, издато након
објављивања конкурса; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
(доставља кандидат који је променио презиме или име након издавања дипломе о стеченом образовању); оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену
копију доказа да зна српски језик (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи,
вишој школи или факултету на српском језику
или уверење о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања – доставља
кандидат који је претходно обављао дужност
директора; биографију са кратким прегледом
радних ангажовања; предлог програма рада
директора школе. У складу са чл. 123 став 14
Закона кандидат може да достави и оригинал
или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року
од две године од дана ступања на дужност,
престаје дужност директора. Копије доказа
које се подносе при конкурисању за избор
директора оверавају се од стране надлежног
органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона на српском језику, сматра се
да је достављањем овог доказа, доставио и
доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити у затвореној коверти на адресу:
Хемијско-технолошка школа Суботица, 24000
Суботица, Максима Горког 53, са назнаком
„Конкурс за избор директора”. Информације
о конкурсу могу се добити путем телефона на
број: 024/644-103, 644-115.

ОИСШ „Др СВЕТОМИР БОЈАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), и то: да има одговарајуће високо образовање, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 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 предмета, на основним студијама
у трајању, од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; за
наставника ове врсте школе и подручја рада
дефектолог - наставник и дефектолог - васпитач; за педагога и психолога, да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника
(лиценцу), односно положен стручни испит;
да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на ком се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за
директора треба да приложи: оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл. 140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарадника; доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (може и из досијеа запосленог, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење); уверење из казнене евиденције СУП-а да није осуђиван, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених - достављају лица која су променила
презиме или име након издавања дипломе о
стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену
копију доказа да зна српски језик (оверена
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском
језику или уверење о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), оверену копију
доказа о резултатима стручно-педагошког

надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора, биографију
са кратким прегледом радних ангажовања,
предлог програма рада директора школе. У
складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат
може да достави и оригинал или оверену
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду; биографију са кратким
прегледом радних ангажовања; предлог
програма рада директора школе. Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора.
Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор директора оверавају се од
стране надлежног органа, у супротном неће
се узети у разматрање. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из
чл. 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна српски језик. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора доставља
лично или поштом у претходно наведеном
року на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на телефон:
024/553-037.

ОИСШ „Др СВЕТОМИР БОЈАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дефектолог - наставник у
продуженом боравку

на наставном мађарском језику, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом
139 до 144 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и 129/2021),
кандидати треба да имају: одговарајуће
високо образовање према члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/2021) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
(17/2018 и 6/2020). Поред одговарајућег
високог образовања, кандидат треба да
испуњава следеће услове: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
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мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис / фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање, доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности
кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пре закључења уговора о раду
кандидат треба да прибави уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Избор се врши
у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у
вези са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ООШ „АДИ ЕНДРЕ”

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

Наставник математике
за наставу на мађарском
наставном језику
2 извршиоца

Педагог

за наставу на мађарском
и српском наставном језику

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, за наставу
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: за сва занимања: на основу члана
139 Закона, у радни однос у установи може
да буде примљено лице ако: 1) има одговарајуће високо образовање: 1. на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз
услов да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да поседује степен и врсту
образовања према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и
1/2022); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат је дужан уз пријаву да
приложи следеће: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/); биографију са обавезним
навођењем адресе становања и броја телефона; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (лица са завршеним студијама другог степена достављају и диплому и
додатак дипломи првог и другог степена студија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђи-

ваности (оригинал или оверену фотокопију,
прибавља се у надлежној полицијској управи
према месту пребивалишта), не старије од 6
месеци; доказ о испуњености услова из члана 141 став 7 Закона (знање српског, односно
мађарског језика); доказ о испуњености услова из члана 142 Закона (да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
настави, у складу са европским системом
преноса бодова; за кандидате са положеним
стручним испитом или лиценцом за наставника сматра се да има наведено образовање);
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду).
Место рада: ООШ „Ади Ендре”, Мали Иђош,
улица Главна 27. Рок за подношење пријава:
8 (осам) дана од дана објављивања огласа/
конкурса у листу „Послови”. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Милорад
Илић, 024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ „Ади Ендре”, улица Главна
бр. 27, 24321 Мали Иђош

ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27
тел. 024/4730-664

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

УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона, у радни однос у установи може да буде примљено
лице ако: 1) има одговарајуће образовање:
четврти степен стручне спреме, стечен након
завршене средње школе правно-економског
или информатичког смера; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад
(мађарски језик).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да
приложи следеће: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/); биографију са обавезним
навођењем адресе становања и броја телефона; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење
о неосуђиваности (оригинал или оверену
фотокопију, прибавља се у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта),
не старије од 6 месеци; доказ о знању језика;
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад
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са децом и ученицима (доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду).
Место рада: ООШ „Ади Ендре”, Мали Иђош,
улица Главна 27. Рок за подношење пријава:
8 (осам) дана од дана објављивања огласа/
конкурса у листу „Послови”. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Милорад
Илић, 024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ „Ади Ендре”, улица Главна
бр. 27, 24321 Мали Иђош

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица
Јо Лајоша 78

Директор

на мандатни период
од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021 - даље: Закон), а то су: одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона за наставника основне школе,
педагога или психолога, на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
(лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, дозвола за
рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога, да је савладао
обуку и да има положен испит за директора установе, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да није
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, да има
најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњење осталих
горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог Закона,
тј. високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три
године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника,
обуку и положен испит за директора школе
и најмање десет година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву
на конкурс, достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са чланом 140
Закона, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда - оригинал или
оверена фотокопија), 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 оверену копију извода из матичне
књиге рођених-достављају лица која су променила презиме или име након издавања
дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију доказа да зна српски
језик; (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету
на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену
копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - достављају лица која су претходно обављала дужност директора, преглед
кретања у служби са биографским подацима, оквирни план рада за време мандата. У
складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат
доставља и оригинал или оверену копију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду (ако доказ поседује). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду.
Директор школе се именује на период од 4
године. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на
српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа, доставио и доказ да зна српски
језик. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити старије од шест месеци.
Пријаве кандидата, који учествују на конкурсу са приложеном документацијом, се не
враћају кандидатима, већ се задржавају у
архиви школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Кандидат
попуњава пријавни формулар који се налази

на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани формулар заједно са пријавом
на конкурс за избор директора и доказима о
испуњавању свих услова наведених у овом
конкурсу достављају се са назнаком „Конкурс
за избор директора”, путем поште на адресу:
Основна школа „Соња Маринковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица, или предати лично у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора”, у секретаријат
школе, радним даном од 8.00 до 14.00 часова. Информације о конкурсу могу се добити
путем телефона, број 024/553-175.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ САВА”

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник физичког васпитања
на одређено време, ради замене
одсутнe запосленe преко 60 дана,
замена запослене на боловању

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом;
да зна српски језик на којем се остварује
образовно. васпитни рад. Уy пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен
одштампани пријавни формулар који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених; диплому о стеченом образовању (диплому о основним студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од шест месеци),
и писмени доказ (уверење) да је положио
испит из српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј српски језик, само уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Документацију доставити у оригиналу или
овереним копијама. Рок за пријављивања на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Гимназија „Свети Сава” Пожега, 31210 Пожега, ул. Вука Караџића бр. 6
или непосредно код секретара школе. Ближе информације се могу добити на тел. бр.
031/714-062. Напомена: лекарско уверење
изабрани кандидат доставља при закључењу
уговора о раду.
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СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 9 а
тел. 031/553-235

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са законом; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
студентима; да има држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторско понашање. Кандидат прилаже сведочанство о
завршеном основном образовању. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, личну и радну биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл адресом, фотокопија личне карте, писану сагласност написану у слободној форми и потписану за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве достављати на
адресу: Установа Студентски центар Ужице,
Милоша Обреновића 9А. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара Установе, телефон 031/553-235.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122 став 2 и 5, чланом 139
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона за наставника стредње
стручне школе из подручја рада Економија,
право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога,
стечено на: студијама другог степена (мастер
академске струдије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: - студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука са претходно завршеним
студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
2) дозволу за рад наставника, васпитања и
стручног сарадника (лиценцу), односно положен стручни испит, 3) обуку и положен испит
за директора установе, 4) најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 5) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6) да није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давања мита, за кривична
дела из групе кивичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечност и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7) да има држављанство Републике
Србије, 8) да зна српски језик на коме се
остверује образовно-васпитни рад. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од
2 године од дана ступања на дужност престаје дужност директора. Докази о испуњености услова: уз пријаву на конкурс кандидат за директора прилаже следеће доказе о
испуњености услова: биографске податке са
краћим прегледом радних ангажовања; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (испита за лиценцу)
односно стручног испита; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе уколико га кандидат поседује;
оригинал / оверену фотокопију потврде о
радном искуству од најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал / оверену фотокопију
лекарског уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима - не старије од 6 месеци - доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, оригинал / оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона - не старије од 6 месеци, оригинал/ оверену фотокопију уверења о држављанству - не старије
од 6 месеци; оригинал/ оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, доказ о познавању српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику у виду доказа да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; предлог програма
рада директора школе; оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако је над његовим радом вршен
стручно-педагошки надзор; кандидат који
је претходно обављао дужност директора
школе доставља оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања.
Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар, потписан, заједно
са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом доставља на
адресу школе: Економска школа, Трг Светог
Саве 6. Ужице, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”,
лично (предајом у канцеларији секретара
школе радним данима од 8 до14 часова) или
путем поште. Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања кон-

курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Конкус спроводи Комисија за избор директора школе коју образује Школски одбор.
Министар просвете, науке и технолошког
развоја у року од 30 дана од дана пријема
документације коју му је доставио Школски
одбор, врши избор директора школе и доноси решење о његовом именовању, о чему
Школа обавештава лица која су се пријавила
на конкурс.

ВАЉЕВО
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено
на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, образовање 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 способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом;
попуњен пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете; оверена фотокопија диплома којом се
потврђује стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оргинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење о неусуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази
прилажу се у оригинал или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама као поверени послови). Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
упућује се на психолошку процену способност за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама ОШ „Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригинал или фотокопији овереној
у општини, суду или код јавнох бележника
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биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горе наведену адресу.

Наставник математике

за рад у издовјеном одељењу у
Причевићу, са 90% радног времена

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има образовање стечено
на студијама другог степена мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе
предмета, образовање 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 способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 зачка 3 ЗОСОВ;
држављанство Републике Србије. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете; оверена фотокопија
диплома којом се потврђује стручна спрема;
оргинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
уверење о неусуђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази прилажу се у оригинал или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским
управама као поверени послови). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену
способност за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама ОШ „Илија Бирчанин”
у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригинал
или фотокопији овереној у општини, суду или
код јавнох бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са доказима
о испуњености услова слати на горе наведену
адресу.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Наставник географије и геополитике
(90% радног времена за наставни
предмет географија и 10% за наставни
предмет геополитика) на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове предвиђене
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/2018 - др закон, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) и то: 1. да имају одговарајуће
образовање за наставнике према чл. 140
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018
- др закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чл.
2. тачка 14. Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021) за
наставни предмет географија; 2. да кандидати имају псичичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лца,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије;
5. да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају
доказе о испуњености услова из тачака 1, 3,
4 и 5 заједно са одштампаним, попуњеним
пријавним формуларом доступним на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а доказ из
тачке 2 достављају пре закључења уговора
о раду. Кандидати су дужни да уз одштампан, пријавни формулар доставе и: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или оверену копију уверења о
стеченом високом образовању ако диплома
није уручена; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена копија
уверења о неосуђиваности за кривична за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лца, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање, не старије од
6. месеци; доказ о познавању српског језика (потврда, уверење) на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену
способност 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 или телефоне, које су
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавиће
конкурсна комисија коју именује директор
школе, по пријему резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима, у
просторијама Ваљевске гимназије, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригинал или овереној фотокопији биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Лице за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Бељић,
секретар школе, тел: 014/221-622. Пријаве
са доказима о испуњености услова доставити лично у секретаријат школе радним данима од 10.00-13.00 сати или поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОШ „МИЛАН МУЊАС”
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-338

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање, професор
математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар-информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике,
дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани математичар-математика
финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике,
дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије-математике,
професор географије-математике, професор
физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар- механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике. У радни однос за
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наведена радна места може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степене из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачке 1) и 4)-6) саставни су део пријаве на
конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
Одштампан формулар са документацијом
из тачке 1) и 4)-6) кандидати достављају
школи на горе наведену адресу. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

Наставник физике
УСЛОВИ: високо образовање, 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, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну шко-
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лу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани
физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани
физичар - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике
и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике - хемије,
мастер, дипломирани професор физике информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике-мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална
физика - мастер, дипломирани физичар примењена и компјутерска физика-мастер,
дипломирани физичар-примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за
основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер; мастер професор математике
и физике; мастер професор информатике и
физике; дипломирани физичар-информатичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из области физике. У радни однос за
наведена радна места може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степене из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачке 1) и 4)-6) саставни су део пријаве на

конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
Одштампан формулар са документацијом
из тачке 1) и 4)-6) кандидати достављају
школи на горе наведену адресу. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17525 Трговиште
Осма српска ударна бригада 1
тел. 017/452-254

Оглас објављен 26.01.2022. године у публикацији „Послови” број 970, поништава се у
целости.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

Ванредни професор за ужу научну
област Математика и информатика
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Тибужде бб.
тел. 017/441-793

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за
директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 овог закона
и то: 1. да има одговарајуће високо обра-
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зовање из члана 140 став 1 и 2. ЗОСОВ за
наставника основне школе, за педагога или
психолога, 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу),
3. да има положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност), 4. да
има држављанство Републике Србије, 5. да
има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 6. да
има психичку, физичкзу и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 7. да
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, 8. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање маолетног лица или родосквљење, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, 9. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик),
10. да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из
чл. 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може обављати 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 најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат који се пријављује на радно место
директора школе доставља: - одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са
званичне интернет старнице МПНТР (htp: /
www.mpn.gov.rs), радну биографију са личниим подацима, као и подацима о кретању у
служби или радном месту, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уз мастер диплому прилаже
се диплома основних студија у оригиналу или
овереној фотокопији), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду да има најмање 8 година рада у
области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), лекарско увеБесплатна публикација о запошљавању

рење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
не старије од 6 месеци (оригонал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије, не страије од 6 месеци
од дана издавања (оригинал или оверена
фотокопија), уверење надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолеттног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потрвђивањем оптужнице којој није
предходила истрага или доношењем решења
о одређ. притвора пре доношења оптужног
предлога за горе наведена кривична дела,
уверење надлежног привредног суда да није
правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија), доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном
потребно је доставити потврде да није вршен
стручно-педагошки надзор у раду кандидата,
издат од свих установа у којима је кандидат
радио, лиценцу за директора школе у оригиналу или овереној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за директора школе,
ако не поседује, пријава неће бити сматрана
непотпуном), доказ о знању српског језика
доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику.
Изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност.
Лекарско уверење надлежне здрваствене
установе доставља кандидат који решењем
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја буде именовано за директора установе. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о међусобним правима
и обавезама. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званиној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом доставља на
адресу школе: Основна школа „Бора Станковић” Тибужде бб., у затвореној коверти, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора”,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа.
Пријављени коандидати писмено ће бити
обавештени о именовању директора у складу
са законом. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима.
Сва потребна обавештења могу се добити у
секретаријату школе на тел. 017/441-793.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из члана 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) кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020 и 129/2021). У радни однос могу бити
примљена лица која испуњавају одређене
услове: 1. да поседују одговарајуће високо
образовање; високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, изузетно: на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи, 3. да нису осуђивана
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да имају
држављанство Републике Србије, 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Услови из ст. 1 чл.
139 Закона о основама система образовања
и васпитања доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из ст. 1 тач. 1,
3 - 5. саставни су део пријаве на конкурс, а
докази из ст. 1 тач. 2. овога члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица из чл. 140 овог закона
је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичкх дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити:
пријавни формулар (кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министартва просвете, науке и
технолошког развоја, РС и заједно са осталом документацијом достављају школи), 2.
биографију, 3. оригинал или оверену копију
дипломе, односно уверење, којим се доказује
одговарајуће образовање, 4. оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге рођених
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(оригинал или оверена копија), 6. доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције
МУП-а Србије, оригинал или оверена копија
не старија од 6. месеци). Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, односно заснивање
радног односа, слати у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” на адресу: Основна школа „Јован
Јовановић Змај”, 17500 Врање, Јужноморавска 9, са назнаком „За конкурс” или лично
доставити управи школе. Пријаве које не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно
одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду
непотпуне (не садрже захтеване доказе о
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни
однос. Информације поводом конкурса могу
се добити на адресу: zmajvranje@gmail.com,
Милена Маринковић, директор школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Чистач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за наставника српског
језика и књижевности треба да испуњава
услове прописане чланом 139 да има високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања као и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018
и 11/2019.) за рад на радном месту наставника српског језика и књижевности, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела за
која је изречена безусловна казна 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 и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против

84

| Број 977 | 09.03.2022.

полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за радно место чистача/
це потребно је да имају завршену основни
школу, држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравтвену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело,
утврђено чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21 даље:
Закон.), да зна српски језик и 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију. 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних
академских студија, 2. оригинал / оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, 3. оригинал
/ оверену копију извода из матичне књиге
рођених, 4. уверење о неосуђиваности не
старије од 6, месеци (овај документ издаје
МУП- Полицијска управа), 5. радну биографију у којој обавезно наводе да ли су вршили
психолошку процену способности код НСЗ и
када су је вршили, телефон за конктакт, 6.
доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на срском
језику. Место рад: Врање, Пионирска, број 5.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је
прописно оверена код јавног бележника.
Потребна документација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се
школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора школе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши НСЗ 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. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима обавиће се у просторијама
школе, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на бројеве конк-

такт телефона које су навели у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне
и неразуљиве пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о јавном конкурсу могу
се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве
са потребном документацијом достављају се
лично или поштом у затвореним ковертама
са назнаком „За конкурсну комисију” на адресу Основна школа: „Вук Караџић” Пионирска
бр. 5, Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Чистачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом
24 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) односно: да
има стечено основно образовање (И степен
стручне спреме); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; а није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; -да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс и попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном
препису или овереној фотокопији, следећу
документацију: - извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, сведочанство о завршеном основном образовању, уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затворау трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - не старије од
6 месеци дана у односу на дан истека кон-
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курса, доказ о знању српског језика, осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику или су положили испит
из српског језика по програму одговарајуће
школске установе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују
се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
из претходног става, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор школе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана
од дана достављања образложене листе из
претходног става. Лице које буде изабрано
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у бесплатној публикацији о запошљавању Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу
или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра
се пријава која у прилогу садржи попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за
избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Пријаве подносити на адресу (са назнаком
„За конкурс”): Основна школа „Бранко Радичевић” Владичин Хан Боре Станковића бр.
40 17510 Владичин Хан. Контакт телефон:
017/474-808

ВРШАЦ
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113
тел. 013/830-292

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр 88/2017, 27/2018 - др.
Бесплатна публикација о запошљавању

закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) односно да има: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, са претходно завршеним
студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положени испит за директора установе; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика
на коме се и остварује образовно - васпитни
рад са ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави оригиналне или фотокопије/ преписе оверене од стране јавног
бележника, не старије од шест месеци, документације којом доказује испуњеност услова. Обавезно се доставља: диплома о стеченом образовању, лиценца (дозвола) за рад
наставника васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад директора (ако кандидат
не поднесе доказ о положеном испиту за
директора пријава на конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат изабран за директора који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност), потврда о
радном искуству од најмање осам година на
пословима образовања и васпитања, лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (може се приложити лекарско
уверење из персоналног досијеа, а кандидат изабран за директора ће накнадно, пре
закључења уговора доставити ново лекарско уверење), уверење / доказ о знању српског језика, као језика на коме се у школи
остварује образовно-васпитни рад (ако се
из дипломе о стеченом образовању може
утврдити да је образовање стечено на српском језику не треба подносити посебан
доказ о знању језика), уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и

васпитања (кандидат је дужан да достави:
уверење МУП-а, уверење надлежног суда
опште надлежности и уверење надлежног
привредног суда), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, штампани подаци / фотокопија личне карте (не треба оверавати),
доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника доставља се ако га кандидат има),
резултат стручног педагошког надзора школе
/ установе и оцену спољашњег вредновања
(обавезно доставља кандидат коју је предходно обављао дужност директора школе /
установе), биографија са кратким прегледом
кретања у служби. Формулар за пријаву на
конкурс кандидат преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште на
адресу: Хемијско-медицинска школа, 26300
Вршац, Стеријина 113, са назнаком „Конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде
лице које испуњава услаове прописане чланом 139 и чланом 140 става 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021), односно:
1. лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне. односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интедисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне 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 предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола за рад, односно
положен испит за наставника или стручног
сарадника; 3. обука или положен испит за
директора установе: изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност; 4. најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 6. да лице није осуђивано правоснажном судском пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
09.03.2022. | Број 977 |

85

Наука и образовање

малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела против примања и давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра
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 одговарајуће образовање на српском
језику или имати положен испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат
наставник или стручни сарадник мора имати
стечено средње, више или високо образовање на српском језику или имати положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву
на конкурс кандидати прилажу: испуњен
образац формулара за пријаву на конкурс,
преузет са странице сајта Министарства проосвете www.mpn.gov. rs; диплому о стеченој
стручној спреми; кандидати који су стекли
образовање по прописима о високом образовању почев од 10.09.2005. године подносе
оверену фотокопију дипломе и основних и
мастер студија; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду
да кандидат има најмање осам година радног
искуства на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради;
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и васпитања; уверење о држављанству; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здарвственој способности за рад са децом и ученицима; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага; уверење издато
од надлежне полицијске управе о казненој
евиденцији за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности; извод из матичне
књиге рођених; доказ /уверење о савладаној
обуци или положеном испиту за директора
школе (пријава која не садржи ово уверење
или доказ неће се сматрати непотпуном, а
уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); доказ да кандидат зна
српски језик уколико образовање није завршио на српском језику (потврда одговарајуће
високошколске установе да је положио испит
из српског језика); уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доказ о резултату стручно педагошког
надзора, односно потврду надлежне школске управе да у току његовог мандата није
вршен стручно педагошки надзор, уколико
исту не поседује; биографија, са кратким
прегледом кретања у служби, и прегледом
програма рада школе. Комплетна документација подноси се у 2 примерка у оригиналу
или у овереним фотокопијама које је оверио
јавни бележник. Сва захтевана уверења не
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смеју бити старија од 6 месеци у тренутку
подношења. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана од објављивања публикацији
„Послови”. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за директора школе”, на
горе наведену адресу. Школа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на број телефона:
013/837-307. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то:
да има одговарајуће високо образовање за
наставника у основној школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговрарајући предмета, односно групе
предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да поседује дозволу за рад
(лиценцу) или положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад; да је савладало обуку
и има положен испит за директора установе; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да
поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да је држављанин Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију /
препис дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверену
фотокопију / препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија,

не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење као доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), уверење / потврду из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврду да је радило најмање осам година на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајуће
образовања; уверење о положеном испиту
за директора установе, пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном - уколико се на конкурс пријави лице које претходнно није обављало дужност директора установе или ако се пријави
лице које је обављало дужност директора,
савладало обуку за директора, а још није
позвано да полаже испит за директора; уколико је диплома, односно уверење о стеченом високом образовању на српском језику,
уједно је и доказ да лице зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; ако
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, а за
чијег мандата је вршен стручно-педагошки
надзора установе и спољашње вредновање дужно је да достави резултате у вези са овим
(оригинал иили оверену фотокопију). Поред
наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке о кретању
у служби или радном односу и стручном и
радном усавршавању. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ” СУМРАКОВАЦ
19370 Бољевац, Сумраковац бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 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 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 и 13/2018 и 11/2019), и то: да има
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије
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другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (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 ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - 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 образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства 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 достављају: уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених са холограмомоверен препис
или оверену фотокопију дипломе 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 неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања у складу са чл. 139
став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне полицијске управе и надлежних судова и
тужилаштва (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика - доказ да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (достављању само
они кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику); биографију.
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 објављивања
Бесплатна публикација о запошљавању

конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна 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
разултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана
од достављања образложене листе.Пријаве
са потребном документацијом достављају се
на адресу школе у затвореној коверти, лично или поштом на адресу ОШ „Ђура Јакшић”
19376 Сумраковац, са назнаком „За конкурс наставник разредне наставе”. За све додатне
информације можете контактирати секретара
школе на тел 030/2015-002 и 060/4602-905.

ОШ „15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Наставник грађанског васпитања

у другом циклусу, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 5% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/19,
6/20 и 129/21) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021); као и да је прошао обуку
за наставу грађанског васпитања. Сваки од
кандидата треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете - http: //www.mnp.
gov. rs/ а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу,

краћу биографију, оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских
студија, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а
РС, оригинал или оверена фотокопија); доказ
да кандидат има држављанство Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија
уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс слати на адресу ОШ „15.МАЈ”, 19209
Мали Јасеновац у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију за конкурс за
наставника грађанског васпитања”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће
бити писменим путем обавештен о исходу
конкурса.

ЗРЕЊАНИН
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Оглас објављен 23.02.2022. године у публикацији „Послови” (број 975), исправља се
тако што уместо текста под тачком 4 став 1
„доктор техничких наука”, реченица гласи
„доктор наука” и под тачком 4 став 2 „доктор техничких наука”, реченица гласи „доктор наука”.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. да канидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12,
11/16, 14/20 и 17/21), стечено средње образовање и положен специјалистички, односно
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мајсторски испит - кувар са положеним специјалистичким испитом, складиштар или
продавац са положеним специјалистичким
испитом и петогодишње радно искуство у
струци као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме
дипломираног дефектолога; 2. даима психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. даима држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 систему војног школства, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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 образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника. Оригинал или оверену
фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
односно оригинал или оверену фотокопију
увререња о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно уверења о поседовању
стручне спреме дипломираног дефектолога;
оригинал или оверену фотокопију потврде
о петогодишњем радном искуству у струци; оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
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или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на
горе наведену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат
обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду
достављене поштом или лично у просторијама школе неће бити разматране. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и
административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. 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. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове. Образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове комисија
доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе.Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе у
посебним условима, у средњем
образовању и васпитању
- предмета математика
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) које је
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): студије
другог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Додатни
услови за радно место наставник предметне наставе у посебним условима-у средњем
образовању и васпитању -предмета математика: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 2 тачка 9. Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20
и 17/21), односно да је: 1. професор математике; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани дефектолог са завршеном вишом
педагошком школом, група математика; 4.
дипломирани дефектолог - олигофренолог
са савладаним програмом методике наставе
математике; 5. дипломирани дефектолог са
завршеном вишом педагошком школом - група математика. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тч. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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 систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
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образовања и васпитања, 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 образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника.
Уколико у дипломи није наведен студијски
програм студија потребно је да кандидат
достави оверену копију додатка дипломи
или потврде факултета из које се види који
студијски програм је кандидат завршио; оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад
са децом и ученицима са сметњама у развоју
и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно уверења
о поседовању стручне спреме дипломираног
дефектолога - уколико није дипломирани
дефектолог; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаном програму методике наставе математике - за лица са
стеченим звањем дипломирани дефектолог олигофренолог; оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној основној, средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима
се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на горе наведену адресу,
путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. У пријави на
конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште
Пријаве које не буду достављене поштом
или лично у просторијама школе неће бити
разматране. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт
за правне, кадровске и административне
послове - административни радник. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања,
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати
који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Уколико
канидат 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. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају
услове и сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
кандидата који испуњавају услове.Образложену листу свих кандидата који испуњавају
услове комисија доставља директору у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Директор установе доноси
решење о избору кандидата у року од осам
дана од достављања образложене листе.
Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе у
посебним условима - предмета
италијански језик као обавезни
наставни предмет

(у другом циклусу основног образовања
и васпитања), са 80% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у
радни однос: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови за
радно место наставник предметне наставе у

послебним условима-предмета италијански
језик као обавезни наставни предмет (у другом циклусу основног образовања и васпитања): кандидат треба да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 5 ст. 2-5 Правилника
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. професор одговарајућег страног
језика; 2. дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности; 3. мастер
филолог; 4. мастер професор језика и књижевности; 5. дипломирани дефектолог, уз
поседовање знања језика најмање на нивоу
Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тач. 1-4 морају савладати програм увођења у посао наставника,
васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи и посебан део програма
који се односи на оспособљеност за рад са
децом и ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом. Ниво знања Б1 доказује се
уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом
исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 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
систему војног школства, а врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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 образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног
сарадника. Уколико у дипломи није наведен
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студијски програм студија потребно је да
кандидат достави оверену копију додатка дипломи или потврде факултета из које
се види који студијски програм је кандидат
завршио; оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика
(Заједничког европског оквира), и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је утврђена ваљаност
уверења односно међународно признате
исправе; оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној основној,
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе - за
доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на горе
наведену адресу, путем поште или лично
у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат
обавезно мора да наведе контакт телефон
и адресу за пријем поште Пријаве које не
буду достављене поштом или лично у просторијама школе неће бити разматране. За
давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака.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. Уколико канидат 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. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима
са листе кандидата који испуњавају услове
и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15
радних дана од дана сачињавања листе
кандидата који испуњавају услове.Образложену листу свих кандидата који испуњавају услове комисија доставља директору
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од достављања образложене
листе.Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.
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Наставник практичне наставе у
посебним условима - у подручју рада
текстилство и кожарство
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) које је стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) које је
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више
образовање; 4) завршавањем одговарајућег
средњег образовања и полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које
има петогодишње радно искуство у струци
стечено после специјалистичког, односно
мајсторског испита; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место наставник
практичне наставе у посебним условима - у
подручју рада текстилство и кожарство: кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 тачка 8 Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и
17/21), односно да је: 1. дипломирани дефектолог; 2. олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; 3. дипломирани
инжењер технологије текстила; 4. дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; 5. инжењер технологије, смер производња обуће; 6. инжењер технологије,
смер галантерија и конфекција; 7. инжењер

технологије текстила; 8. дипломирани
инжењер технологије, одсек текстилно
инжењерство; 9. дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или
текстилни; 10. дипломирани текстилни
инжењер за дизајн и пројектовање текстила
и одеће; 11. дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство текстилно-машинске
струке, односно дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; 12. текстилни инжењер
за одевну технологију; 13. инжењер технологије за текстилну конфекцију; 14. текстилни
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер, моделар конструктор; 16. инжењер технологије за
производњу кожне галантерије; 17. инжењер
технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; 18. инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; 19. инжењер технологије, смер
кожнопрерађивачки, група производња
обуће; 20. инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 21. инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; 22. инжењер технологије, смер
производња кожне галантерије; 23. инжењер
технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња кожне галантерије и
конфекције; 24. инжењер за индустрију кожне галантерије; 25. инжењер технологије,
смер кожнопрерађивачки, група производња
коже и крзна; 26. инжењер технологије за
производњу кожне конфекције; 27. лице са
стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни
профил у подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред
стручне спреме предвиђене у тч. 2 - 26 ове
тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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 систему
војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 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-
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зовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника. Уколико у дипломи није наведен студијски програм студија потребно је да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или
потврде факултета из које се види који студијски програм је кандидат завршио; оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са
децом и ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно уверења о
поседовању стручне спреме дипломираног
дефектолога-уколико није дипломирани
дефектолог; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној основној,
средњој, вишој или високој стручној спреми
на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на горе наведену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора
да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште Пријаве које не буду достављене поштом или лично у просторијама школе
неће бити разматране. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка
Игрић, референт за правне, кадровске и
административне послове - административни
радник. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.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. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове.Образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове комисија
Бесплатна публикација о запошљавању

доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе.Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у
посебним условима - у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 9 тачка 8 Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12,
11/16, 14/20 и 17/21) - стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски испит - кувар са положеним
специјалистичким испитом, складиштар или
продавац са положеним специјалистичким
испитом и петогодишње радно искуство у
струци као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме
дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 систему војног школства, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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 образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника. Оригинал или оверену
фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
односно оригинал или оверену фотокопију
увререња о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно уверења о поседовању
стручне спреме дипломираног дефектолога;
оригинал или оверену фотокопију потврде
о петогодишњем радном искуству у струци; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на
горе наведену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат
обавезно мора да наведе контакт телефон и
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду
достављене поштом или лично у просторијама школе неће бити разматране. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и
административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака.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. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове и сачињава
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образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове. Образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове комисија
доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ник предметне наставе у посебним условима
- у подручју рада машинство и обрада метала - предмета основе машинства, предмета
технологија рада и предмета материјали и
обрада метала: кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 5. тч. 2, 4, 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12,
11/16, 14/20 и 17/21), односно да је:

Наставник предметне наставе у
посебним условима, у подручју
рада машинство и обрада метала
- предмета основе машинства са
20% радног времена, предмета
технологија рада са 30% радног
времена и предмета материјали
и обрада метала са 20% радног
времена

За предмет основе машинства: 1) дипломирани инжењер машинства; 2) професор
машинства; 3) дипломирани инжењер за развој - машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 4) професор
технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 5) специјалиста струковни инжењер машинства, који
је стекао стручни назив и задржао право на
његово коришћење у складу са прописима
према којима је стекао тај стручни назив,
који је претходно завршио струковне студије
у области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 6) дипломирани дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 7) дипломирани дефектолог, на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија
материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) -5) морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) које је стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или лице
које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег образовања
и полагањем специјалистичког, односно
мајсторског испита и које има петогодишње
радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита;
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место настав-
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За предмет материјали и обрада метала: 1)
дипломирани инжењер технологије - група неорганско-технолошка; 2) дипломирани
инжењер машинства; 3) професор машинства; 4) дипломирани инжењер металургије; 5) дипломирани инжењер за развој машинска струка, са стеченим одговарајућим
средњим образовањем; 6) професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим
средњим образовањем; 7) специјалиста
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који
је претходно завршио струковне студије у
области машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем, 8) дипломирани дефектолог за методику наставе за
предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 9) дипломирани дефектолог, на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија
материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) - 7) морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет технологија рада: 1) дипломирани инжењер машинства; 2) инжењер машин-

ства; 3) професор машинства дипломирани
дефектолог; 4) дипломирани педагог општетехничког образовања; 5) дипломирани
инжењер за развој - машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим образовањем;
6) професор технике и машинства, са стеченим одговарајућим средњим образовањем; 7)
специјалиста струковни инжењер машинства,
који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни
назив, који је претходно завршио струковне
студије у области машинства, са стеченим
одговарајућим средњим образовањем; 8)
дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и
обрада метала; 9) дипломирани дефектолог,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, са положеним испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија
материјала и занимања са методиком електрометалске, текстилне, графичке и услужне
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1) - 7) морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.
Додатни услови за радно место наставник
практичне наставе у посебним условима -у
подручју рада машинство и обрада метала: кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 5 тачка 6 Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16,
14/20 и 17/21), односно да је: 1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и
обраде метала; 2) дипломирани инжењер
машинства; 3) професор машинства; 4)
инжењер машинства; 5) дипломирани педагог општег образовања; 6) виши стручни
радник металске струке; 7) наставник практичне наставе металске струке; 8) наставник
општетехничког образовања; 9) лемилац,
бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер,
заваривач и аутомеханичар, са положеним
специјалистичким испитом; 10) дипломирани инжењер за развој - машинска струка; 11)
струковни инжењер машинства; 12) професор технике и машинства; 13) специјалиста
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задржао право на његово коришћење у складу са прописима према којима је стекао тај стручни назив, који
је претходно завршио струковне студије у
области машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 2) -13) морају
имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући образовни профил.
Наставници практичне наставе, поред предвиђене стручне спреме морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао
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одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
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 систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, 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 образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника. Уколико у дипломи није наведен студијски програм студија потребно је да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или
потврде факултета из које се види који студијски програм је кандидат завршио; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној основној, средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику
или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на
горе наведену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат
обавезно мора да наведе контакт телефон
и адресу за пријем поште. Пријаве које не
буду достављене поштом или лично у просторијама школе неће бити разматране. За
давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

стандардизованих поступака.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. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове. Образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове комисија
доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
машинство и обрада метала

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и
васпитања: 1) које је стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) које је
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више
образовање; 4) завршавањем одговарајућег
средњег образовања и полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које
има петогодишње радно искуство у струци
стечено после специјалистичког, односно
мајсторског испита; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место наставник
практичне наставе у посебним условима -у
подручју рада машинство и обрада метала:
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5 тачка 6 Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и
17/21), односно да је: 1) дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде метала; 2) дипломирани инжењер машинства; 3)
професор машинства; 4) инжењер машинства; 5) дипломирани педагог општег образовања; 6) виши стручни радник металске
струке; 7) наставник практичне наставе
металске струке; 8) наставник општетехничког образовања; 9) лемилац, бравар, лимар,
аутолимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким
испитом; 10) дипломирани инжењер за развој - машинска струка; 11) струковни
инжењер машинства; 12) професор технике
и машинства; 13) специјалиста струковни
инжењер машинства, који је стекао стручни
назив и задржао право на његово коришћење
у складу са прописима према којима је стекао
тај стручни назив, који је претходно завршио
струковне студије у области машинства.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 2) -13) морају имати стечено и најмање средње образовање за одговарајући
образовни профил. Наставници практичне
наставе, поред предвиђене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године,
доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 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 систему војног школства, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника.
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Када је образовање стечено у иностранству,
а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног
сарадника. Уколико у дипломи није наведен
студијски програм студија потребно је да
кандидат достави оверену копију додатка
дипломи или потврде факултета из које се
види који студијски програм је кандидат
завршио; оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној основној,
средњој, вишој или високој стручној спреми
на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на горе наведену адресу, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. У
пријави на конкурс кандидат обавезно мора
да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. Пријаве које не буду достављене поштом или лично у просторијама
школе неће бити разматране. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка
Игрић, референт за правне, кадровске и
административне послове - административни
радник. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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. Уколико канидат 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. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове и сачињава образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове. Образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове комисија
доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од достављања
образложене листе. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава следеће услове утврђене законом:
1. да испуњава услове прописане у члану 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласникРС”, бр.
88/201727/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон, 6/2020 и 129/2021), односно да
поседује висико образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; односно да поседује високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до дана
10. септембра 2005. године, за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; кандидат који испуњава услове
у погледу поседовања образовања прописаног у члану 140, става 1 тачка 1 подтачка 2
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; изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања 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 за наставника те врсте
школе; 2. да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
да има савладану 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); 4. да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања односно изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 овог Закона о основама
система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, у којем случају
то лице мора имати најмање десет година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања; 5. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. да испуњава услов неосуђиваности сходно чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно да није осуђивано правноснажном

пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике
Србије; 8. да зна језик на којем се остварује
образовноваспитни рад односно српски језик.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
приложи: попуњен одштампан пријавни формулар Министарства просвете науке и технолошког развоја; фотокопију или препис
дипломе о стеченом образовању; фотокопију
или препис уверења о положеном стручном
испиту тј. испиту за лиценцу; потврду установе о радном искуству на пословима образовања и васпитања; извештај о извршеном
претходном лекарском прегледу о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања односно да нису одговорни за привредни преступ или кривично дело у вршењу
дужности. (уверења о некажњаваности из
суда, МУП-а и привредног суда); уверење
о држављанству Републике Србије издато у последњих шест месеци (оригинал или
фотокопија); извод из матичне књиге рођених издат у последњих шест месеци (оригинал или фотокопија); доказ о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад
односно доказ да је кандидат стекао основно, средње, више или високо образовање на
језику на којем се остварује образовно васпитни рад - српском језику или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања установе (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); фотокопију или препис
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби
и план рада за време мандата (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно); оквирни план
рада за време мандата. Фотокопије и преписи приложених докумената морају бити
оверене од стране јавног бележника. Пријаве на конкурс са приложеним документима доказима морају бити искључиво у папирној
форми. Приложена документа неће се враћати кандидатима. Рок за подношење пријава
са доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне, неблаговремене
и пријаве са доказима у електронској форми
неће бити разматране. Конкурс се расписује
за обављање дужности директора школе на
период од четири године. Додатне информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон 023/899-002. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова у папирној форми предати непосредно у
седишту школе или слати поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс за избор
директора”.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

23240 Сечањ, Братства Јединства бб.

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања
посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање са звањем васпитач; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом
високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду).

Секретар установе
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања
послова секретара установе, може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. има одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или основне
студије у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен
и одштампан пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран
по конкурсу, пре закључења уговора о раду).

дипломе о завршеној школи, 2. уверење о
држављанству РС, 3. извод из матичне књиге
рођених, 4. уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из одељка „Остали
услови”, 5. биографију; 6. попуњену пријаву
скинуту са сајта Министрства просвете, науке и технолошког развоја у одељку Ново на
сајту. Пријаве слати на адресу школе: СШ
„Вук Караџић” 23240 Сечањ, Гимназијска
бр. 2, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује
директор установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за
рад са децом, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у установу, у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се могу добити на телефон:
023/3841-672.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ
Сечањ, Гимназијска 2
тел. 023/3841-035

Наставник практичне наставе
машинске групе предмета
са 80% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; професор
машинства; професор технике и машинства;
дипломирани инжењер за управљање техницким системима - климатизација, грејање
и хлађење; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна
техника; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - одржавање
машина; струковни инжењер машинства, из
области машинско инжењерство; инжењер
машинства; дипломирани инжењер за развој машинске струке; виши стручни радник
металске струке; наставник практичне наставе металске струке. Остали услови: да лице
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: 1. оверену фотокопију
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НСЗ и Општина Бајина Башта потписали Споразум о сарадњи

ПАРТНЕРСТВОМ ДО ПОСЛА

Споразум је наставак успешне сарадње Општине и Националне службе на
пољу смањења незапослености на локалу. У том смислу, Општина се показала
као релевантан социјални партнер у решавању једног од највећих проблема

Д

иректор НСЗ Зоран Мартиновић и
председница Привременог органа
Општине Бајина Башта Весна Ђурић
потписали су Споразум о реализацији
програма и мера активне политике запошљавања у 2022. години – ЛАПЗ техничка подршка.
Обраћејући се присутнима, директор Мартиновић је напоменуо да је сарадња са локалним самоуправама на реализацији програма запошљавања само
једна од активности које НСЗ подржава,
имајући у виду да је и Служба недавно
расписала шири сет јавних позива и конкурса намењених послодавцима и незапосленим лицима.
По расписаним јавним позивима
НСЗ за 2022. годину, корисницима са
територије Општине Бајина Башта додељене су одлуке о реализацији програма стручне праксе и субвенционисаног
запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих. Одлуке о програмима, укупно вредним 2,84 милиона
динара, додељене су послодавцима за
стручну праксу за 6 незапослених, као и
за субвенције за запошљавање 5 лица из
категорије теже запошљивих.
У реализацији мера активне политике запошљавања дефинисаних овим
споразумом, ужичка филијала НСЗ пружиће сву логистичку и техничку подршку локалној самоуправи Бајине Баште
у реализацији програма запошљавања.

Према речима директорке ужичке филијале Зорице Милошевић, споразум је
наставак успешне сарадње ове општине
и Националне службена пољу смањења
незапослености на локалу. У том смислу, како је истакла, општина се показала као релевантан социјални партнер у
решавању једног од највећих проблема.
- Општина Бајина Башта је ове године определила 4,5 милиона динара
за програм јавних радова уз техничку
подршку НСЗ. Прошле године смо из-

ДУГОГОДИШЊА УСПЕШНА САРАДЊА
У оквиру посете Бајиној Башти, директор НСЗ Зоран Мартиновић је обишао
фабрички погон „Конфекције Рабас”, компаније која ове године прославља 30
година рада и која је одличан пример изузетно успешне породичне фирме.
- Улога НСЗ је да помогне послодавцима да пронађу радну снагу, имајући
у виду да је све теже доћи до обучених радника. Управо наш програм обуке
послодавцима омогућава да ми финансирамо обуку један одређени временски
период, максимално до 6 месеци, након чега је он у обавези да задржи радника у
радном односу још 6 месеци. Наша накнада ове године за тај програм је увећана,
управо зато што смо увидели да је такав програм неопходан нашој привреди, с
обзиром на дефицитарност великог броја профила - истакао је Мартиновић.
Власник компаније Горан Рабасовић је похвалио сарадњу са Националном
службом јер, како је навео, његово предузеће већ дужи временски период сарађује са НСЗ кроз различите мере и програме запошљавања.
- То је у конфекцији јако битно јер немамо радне снаге и много нам је то помогло око обуке радника. Битно је да не сносимо сами трошкове обуке, јер три,
четири или пет месеци радник практично не може да донесе никакав приход, а
са друге стране ни власник не може очекивати да неко долази на посао без плате.
Онда нам НСЗ програмима запошљавања излази у сусрет, а ми из текстилства
можемо да подмладимо кадар, који је иначе доста стар - истакао је Рабасовић.

двојили средстава за ангажовање 12
лица на јавним радовима, а 8 незапослених је добило субвенцију за самозапошљавање. Преко програма јавних радова смо схватили да смо урадили нешто
јако добро, јер смо бирали кадрове са
адекватном стручном спремом, а они
су се добро уклопили и сви су били на
одговарајућим радним местима. Зато
смо одлучили да ове године на јавним
радовима ангажујемо 15 незапослених
у трајању од 6 месеци – истакла је Весна
Ђурић захваливши се директору Националне службе и директорки ужичке
филијале НСЗ, јер су, како је рекла, препознали њихове проблеме и дали допринос останку младих у Бајиној Башти.
Директор Мартиновић је подсетио да
је за овогодишње јавне позиве на нивоу
државе опредељено 6,5 милијарди динара. Како је објаснио, на тај начин ће, кроз
директне подстицаје, бити обухваћено око
20.000 незапослених лица, од чега ће око
2.300 лица бити особе са инвалидитетом.
- Програми су намењени теже запошљивим категоријама, младима до 30 година, старијима од 50 година, тако да ћемо
бити активни током целе године. Такође
до краја месеца је отворен позив намењен
локалним самоуправама за удруживање
средстава са НСЗ, тако да ћемо и након
свега овога имати могућност да објављујемо и нове јавне позиве и укључујемо нова
лица, али и да дајемо подршку новим
послодавцима – поручио је Мартиновић.
Зорица Милошевић
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На Форуму послодаваца у Крагујевцу представљени јавни позиви НСЗ

Подршка запошљавању
У

Србији је, захваљујући Националном акционом плану
запошљавања и великом интересовњу послодаваца
за програме и средства које нуди Национална служба за
запошљавање смањен број незапослених и повећано запошљавање, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић на Форуму послодаваца у Крагујевцу. У раду Форума, који су у
циљу промоције мера активне политике запошљавања, организовали Град Крагујевац и крагујевачка филијала НСЗ,
учествовали су градоначелник Крагујевца Никола Дашић,
члан Градског већа за привреду Радомир Ерић, директорка
филијале НСЗ у Крагујевцу Горица Бачанин, директор Регионалне привредне коморе Шумадијског и Поморавског
управног округа Предраг Лучић и представници 20 послодаваца.
„Планирана средства које ћемо
ове године пласирати реалном сектору износе 6 милијарди 550 милиона
динара од којих је 550 милиона за
запошљавање особа са инвалидитетом. То је добар буџет и утолико је важније да се програми добро представе послодавцима, истакао је директор
НСЗ и додао да је циљ да се средстава кроз програме пласирају послодавцима који су ликвидни и који могу
да запошљавају.
Мартинович је указао да досадашња искуства показују да је велико
интересовање послодаваца за програме и средства која су намењена пре
свега приватном сектору и да се Национална служба труди да програме
које годинама спроводи, редизајнира
и примери потребама послодаваца,
предлозима и иницијативама које
добија од привредника и привредних
удружења.
„Национална служба за запошљавање ове године је
расписала 12 јавних позива од којих је 10 директно усмерено ка послодавцима, а два према незапосленим лицима
која могу да започну сопствени бизнис. Од програма намењених за привреду два су за јавни сектор – програми
стручна пракса и јавни радови. Циљ нам је да развијамо
реални сектор јер на тај начин спасавамо и јавни сектор”,
казао је Мартиновић.
Он је навео да су повећани износи субвенција за поједине програме, да је послодавцима олакшано конкурисање,
смањен обим потребне документације коју ће НСЗ за њих
прикупљати по службеној дужности од других државних
органа, као и да могу за поједине програме аплицирати и
електронски.
„Сва наша средства су усмерена ка теже запошљивим
категоријама која без подршке државе не могу да нађу посао на тржишту рада. Зато је важно да добро сарађујемо,
што има вишеструку корист-посао за теже запошљива лица
а послодавцима кадрови који су им потребни уз државну
бесповратну субвенцију, наравно и уз строго придржавање
уговорних обавеза”, објаснио је директор НСЗ. Указао је и
да се до краја месеца очекује и да велики број локалних
Бесплатна публикација о запошљавању

самоуправа поднесе захтеве за финансирање Локалних акционих планова запошљавања.
Градоначелник Крагујевца Никола Дашић је, истакавши значај оваквих састанака, у уводном обраћању рекао
да је у Крагујевцу од 2017. године до данас повећан број
запослених за нешто више од 5 хиљада.
„Наш приоритет је стварање доброг пословног амбијента,
јачање конкуренције и отварање нових радних места. Крагујевац је препознат као озбиљна и атрактивна инвестициона
дестинација а то потврђују бројне реинвестиције великих
компанија Јанфенга и Вакернојсона, али и долазак нових инвеститора попут Шкоде, Штадлера и још неких компанија са
извесним будућим пословањем у Крагујевцу”, рекао је Дашић.

Подсетио је да Град бројним подстицајима даје
подршку привреди. Између осталог и кроз подршку мерама активне политике запошљавања грађана обухваћених
Локалним акционим планом запошљавања града Крагујевца, за који је, за период 2021 – 2023, издвојено 30 милиона динара.
„У протеклој години из тих средстава реализовано је
9 милиона, 10 милиона је планирано за текућу и 11 милиона динара за наредну, 2023. годину”, казао је Дашић.
Додао је да су то неке од стартешких активности које су
усмерене ка стварању повољног пословног окружења, поред пружања шансе лицима са добром пословном идејом
за започињање сопственог посла, младима којима је прво
запослење, привредним субјектима који имају потребу за
новим запошљавањем и новим профилима.
Форум је био прилика да се укаже на значај директних
и сталних контаката свих актера на тржишту рада, о чему
сведочи и добра сарадња Националне службе за запошљавање са послодавцима, локалном самоуправом, Привредном комором, Канцеларијом за младе и другим социјалним партнерима.
Јелена Зорнић
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Споразум о сарадњи Националне службе за запошљавање и Општине Кула

Запошљавање у врху приоритета
Н

ационална служба за запошљавање и општина Кула данас су у Кули потписалe Споразум о мерама активне политике запошљавања између Општине Кула и Националне
службе за запошљавање – Филијала Сомбор. Споразум су у
присуству директора Националне службе за запошљавање
Зорана Мартиновића и покрајинског секретара за привреду
и туризам др Ненада Иванишевића, потписали председник
оптшине Кула Дамјан Миљанић и в.д. директора Филијале
Сомбор НСЗ Борис Драганов.
Овим споразумом регулисана су међусобна права и
обавезе у релизацији мера активне политике запошљавања. За програме запошљавања, који ће се објавити као
резултат Споразума, општина Кула је издвојила 9 милиона
динара, док ће Национална служба у реализацији ових програма бити техничка и административна подршка.
Обраћајући се присутнима, директор Националне
службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао је значај који локалне самоуправе имају у спровођењу мера активне политике запошљавања, у препознавању и дефинисању приоритетних група у запошљавању, као и одабиру
делатности које треба подстицати у привредном развоју
општина.
„Општина Кула је добар пример локалних самоуправа
у Србији које политику запошљавања стављају у врх својих
приоритета. Сваке године имамо преко 100 локалних самоправа које подносе захтеве за удруживањем средстава са
Националном службом за запошљавање. У овим општинама које издвајају додатна средстава за пласирање мера ак-
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тивне политике запошљавања су свакако много веће шансе
за запошљавање већег броја незапослених лица. Локалне
самоуправе су прошле године из својих буџета издвојиле
око 900 милиона динара за суфинасирање и за самостално
финансирање уз техничку и административну подршку Националне службе. Ове године очекујемо позитиван тренд
када је у питању стопа незапослености у Србији. Анализом
јануара ове, у односу на јануар прошле године број незапослених у Србији je смањен за 6%, у Кули за 10%”, казао
је Мартиновић.
Покрајински секретар др Ненад Иванишевић је истакао
да је рад Покрајинског секретаријата у потпуности синхонизован са Националном службом за запошљавање:
„Пратимо политику Владе Србије, јер није природно
да Покрајина не буде део те политике. Кула је модел како
треба да се сарађује са локалном самоуправом. Покрајински секретаријат је за програме запошљавања у западнобачком округу у току претходне године издвојио преко 5
милиона динара. Покрајинска Влада је у току претходне
године за програме запошљавања издвојила 45 милиона
динара, док ће у току ове године та издвајања бити 75 милиона динара”, казао је Иванишевић.
Председник општине Кула Дамјан Миљанић је говорио
о доброј сарадњи Кулске општине са Националном службом за запошљавање која се огледа у константном тренду
смањења броја незапослених у тој општини.
Гордана Предојевић

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

„УСПЕШНО ПРОТИВ
ПРЕДРАСУДА“
Н

акон успешно завршене обуке у компанији Леони,
спроведене преко програма Националне службе за запошљавање, 25 Нишлија старијих од 50 година добило је
сертификате, а затим им је немачка компанија понудила
и посао.
Полазницима који су успешно завршили обуку за радника на монтажној линији сертификате и уговоре о раду на
неодређено време уручили су градоначелница Ниша Драгана Сотировски, председник Градске Општине Палилула
Братислав Вучковић, генерални директор компаније „Леони Србија” Pjerluiđi Gione и директор нишке филијале НСЗ
Бобан Матић.
- Увидели смо да наша компанија запошљава углавном врло младе људе и закључила да је време да запослимо зрелије људе са више животног искуства, што је такође
битно за успешно пословање наше компаније – рекао је том
приликом Gione.
Обука у Леонију незапослених грађана Ниша старијих
од 50 година организована је на иницијативу градоначелнице, која је као велики проблем препознала незапослена
лица која су остала без посла у време приватизација великих компанија. Ову иницијативу подржала је и Општина

Палилула, која је у оквиру свог локалног акционог плана
запошљавања за ову годину предвидела реализацију програма Обуке на захтев послодавца, а коју је затим и успешно реализовала у сарадњи и уз суфинансирање Филијале
Ниш Националне службе за запошљавање.
Незапослених лица из категорије старијих од 50 година на евиденцији нишке НСЗ тренутно има око 25% од укупног броја што, како каже директор филијале Бобан Матић,
представља велики изазов.
- С обзиром на то да је наша установа фокусирана на
теже запошљиве категорије грађана, у сарадњи са компанијом Леони у претходном периоду смо укључивали и младе из домског смештаја и из хранитељских породица, особе
са инвалидитетом и кориснике новчане социјалне помоћи.
Свака категорија је специфична на свој начин, а ми се трудимо да покажемо како и лица старија од 50 година имају
исту шансу за запослење као и све друге категорије. На овај
начин успели смо да побијемо предрасуде и изборимо се за
још једну победу у низу - поручио је Матић.
Вања Стојковић

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902
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Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

