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УВОДНИК

Активности Националне службе за запошљавање 
почетком сваке године традиционално су окренуте ка 
промоцији јавних позива и конкурса за коришћење 
олакшица при запошљавању, као и склапању спораз-
ума са локалним самоуправама спремним да заједно 
са НСЗ партнерски уложе средства у реализацију про-
грама и мера активне политике запошљавања.

Борска Филијала НСЗ и Град Бор прошле недеље 
су представили управо такав споразум, на основу ког 
ће бити реализовани програми јавних радова, стручне 
праксе, подстицања предузетништва и запошљавања 
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима. За подршку борским послодавцима и 
незапосленима градска власт из године у годину из-
дваја све значајнија средства, да би у овој години уло-
жила највише до сада, чак 38 милиона динара.

Попуштање рестриктивних здравствених мера, 
најава лепших дана и долазак пролећа знак су да је 
време за сајмове запошљавања. На 31. новосадском 
Сајму запошљавања 49 послодаваца је понудило не-
запосленим суграђанима преко 800 слободних радних 
места, највише у области трговине, производње, адми-
нистрације, информационих технологија, машинства, 
грађевинарства и електротехнике. Манифестација је 
била добра прилика да се организује и форум посло-
даваца, на ком су привредници информисани о свим 
детаљима финансијске подршке запошљавању на ре-
публичком, покрајинском и градском нивоу.

Директор НСЗ Зоран Мартиновић посетио је по-
четком марта компанију „Беомарк” из Мосне у општи-
ни Мајданпек, малу породичну фирму која се бави 
прерадом дрвета и производњом резане грађе и еле-
мената, а највећи део производа пласира на инострано 
тржиште. Поред вишегодишње добре сарадње са НСЗ, 
конкретан повод за посету било је недавно запошља-
вање у овом предузећу око 30 незапослених из катего-
рије теже запошљивих.

Национална служба за запошљавање је прошле не-
деље представила своје услуге и на 17. Међународном 
сајму образовања „Путокази” у Новом Саду, намењеном 
ученицима завршних разреда основних и средњих шко-
ла. Током два сајамска дана, установе, институције и 
школе представиле су ђацима и њиховим родитељима 
више од 500 образовних профила у оквиру свеобухватне 
понуде у нашој земљи, која је била употпуњена и по-
нудом факултета из иностранства, из Републике Српске, 
Словеније, Словачке и Канаде.

Немања Новаковић

Беслана убликација о заошљавању
   Број 978 / 16.03.2022.

Национална служба за запошљавање 

460 слободних радних места



Бесплатна публикација о запошљавању 301.08.201 0016.03.2022. | Број 978 |   

Филијала Бор Националне службе 
за запошљавање и Град Бор пред-

ставили су 3. марта Споразум о уређи-
вању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма и мера активне 
политике запошљавања у 2022. годи-
ни, за шта је локална самоуправа оп-
ределила чак 38 милиона динара.

Када је подстицање запошљавања 
у питању, НСЗ и Град Бор већ дужи 
низ година негују веома успешну са-
радању. У последње четири године 
средства која за ове намене локал-
на самоуправа издваја из градског 
буџета значајно већа, а ове године су 
највећа до сада.

Према речима директора НСЗ Зо-
рана Мартиновића, захваљујући ин-
тензивој сарадњи НСЗ и Града Бора, 
као и чињеници да је Бор један од гра-
дова који највише издвајају средстава 
за подстицање запошљавања, омо-
гућен је далеко већи обухват незапос-
лених лица која се кроз мере активне 
политике запошљавања укључују у 
свет рада.

- Можемо бити задовољни и по-
носити се заједничким радом. Наши 

напори дају добру слику на тржишту 
рада, мањи број незапослених и веће 
запошаљавање са евиденције, чак и 
без обзира на пандемију - нагласио је 
Мартиновић, објаснивши да је на овај 
начин политика запошљавања запра-
во децентрализована, с обзиром на то 

да локалне самоуправе 
у Србији подстицање 
запошљавања препо-
знају као неке од својих 
приоритета и активно се 
укључују у решавање 
проблема.

Споразумом из-
међу НСЗ и Града Бора 
предиђено је да се 22,5 
милиона инвестира у 
реализацију програма 
јавних радова и стручне 
праксе. Према очеки-
вањима, на јавним ра-
довима требало би да 
буде ангажовано 137 не-
запослених са евиден-
ције борске Филијале 
НСЗ, док ће у програм 
стручне праксе бити 
укључено око 35 неза-
послених.

- Остатак плани-
раних средстава биће 
обезбеђен из градског 
буџета током године, 
а та додатна средства 

биће усмерена на подстицање пре-
дузетништва и запошљавање лица из 
категорије теже запошљивих на ново-
отвореним радним местима. Када је о 
предузетништву реч, чак две трећине 
предузетника који су у претходне че-
тири године започели своје пословање 
захваљујући субвенцијама НСЗ и Гра-
да Бора и даље послују, што је изузе-
тан ефекат - истакла је Лидија Начић, 
в.д. дирекора Филијале Бор НСЗ.

Градоначелник Бора Александар 
Миликић је овом приликом изразио 
задовољство сарадњом са борском 
Филијалом Националне службе, иста-
кавши да јака привреда даје могућ-
ност стабилног планирања мера за 
запошљавање.

- Постоји доста показатеља до-
брог привредног раста у Бору, али 
сви смо дужни  да спроводимо мере 
за теже запошљиво становништво 
које не може да нађе запослење у ру-
дарском сектору. Посебно ми је драго 
када чујем колико ове мере које ми 
заједно спроводимо имају значајне 
ефекте – рекао је Миликић и објас-
нио да се у Бору интензивно ради на 
подстицању предузетништва, а да 
будући кораци на том пољу подразу-
мевају подршку предузетницима да 
додатно развију посао и запосле нове 
раднике. 

Бранкица Михајловић Илић

НСЗ и Град Бор потписали Споразум о реализацији мера у овој години

Бор инвестира у запошљавање 
38 милиона динара
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Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић посетио је почетком марта компанију „Бе-

омарк” из Мосне у општини Мајданпек, малу породичну 
компанију која се бави прерадом дрвета и производњом 
резане грађе и елемената, а највећи део производа пласира 
на инострано тржиште.

Захваљујућу субвенцијама које се додељују послодва-
цима за запошљавање лица из категорије теже запошљи-
вих на новотвореним радним местима, предузеће Беомарк 
из Мосне је у претходном периоду радно ангажовало око 
30 незапослених са евиденције НСЗ. Управо добра сарадња 
Националне службе са овом компанијом била је повод за 
посету директора Мартиновића, в.д. директора борске Фи-
лијале НСЗ Лидије Начић и одборника Скупштине општине 
Мајданпек Саше Јаношевића.

- Захваљујући доброј предузетничкој иницијативи и 
коришћењу субвенција које нуди НСЗ, слика на тржишту 
рада је позитивна, а циљ нашег доласка у Мосну и обиласка 
сличних предузећа је да упознамо власнике са актуленим 
конкурсима за субвенције, објављеним крајем јануара - ис-
такао је директор НСЗ, изразивши велико задовољство ука-
заном му приликом да обиђе ову малу, али веома успешну 
компанију и пружи подршку њиховом пословању.

Успостављање и неговање сарадње са послодавцима у 
циљу свеобухватног деловања на подстицање запошљавања 
једна је од најзначајнијих активности Националне службе 
за запошљавање. Захваљујући позитивним искуствима у 
погледу коришћења како финансијских, тако и нефинан-
сијских мера подршке и услуга које НСЗ нуди послодавци-
ма, многи борски привредници настављају да се у конти-
нутету обраћају за подршку филијали Националне службе 
како би искористили олакшице које су им на располагању 
за развијање пословања.

- Предузеће Беомарк је један од највећих корисника 
субвенција НСЗ са подручја Филијале Бор. Субвенције за 
запошљавање на новотвореним радним местима заиста 
је драгоцена мера када је у питању подстицање запошља-
вања особа које спадају у категорију теже запошљивих, а 
послодавци из Борског округа веома су заинетересовани 
да користе овај програм. На основу актуелних јавних по-
зива, очекујемо да ће, захваљујући овим субвенцијама, 30 
послодаваца ускоро запослити 39 особа. Међу њима су и 
два послодавца из Мосне и Тополнице, који су поднели за-
хтев за ангажовање 4 особе са наше евиденције – навела је 
Лидија Начић.

Према речима власника предузећа „Беомарк - индус-
трија” Милана Јовановића, он и брат су породични посао 
наследили од оца и константно раде на томе да своју де-
латност додатно прошире и унапреде, а у ту сврху, како је 
истакао, неопходни су им добра сировина и добри радници.

Бранкица Михајловић Илић

Директор Мартиновић у посети „Беомарку” из Мосне

„За унапређење производње 
неопходни су добра сировина 

и добри радници“
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Јавни позив

На основу члана 43 став 1 тачка 5) Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17, 113/17 - др. закон и 49/21), Покрајинског акционог плана запо-
шљавња у АП Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
11/22) и члана 4 Правилника о додели средстава за финансирање стру-
чне праксе („Службени лист АПВ”, број 12/22), Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам, дана 10.03.2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Активна мера запошљавања стручне праксе подразумева стручно оспо-
собљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa 
одговарајућа квалификација, ради стицања радног искуства у струци. 

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.

Стручна пракса спроводи се у складу са законом и Покрајинским акцио-
ним планом запошљавања у АП Војводини за 2022. годину. 

II НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за финансирање стручне праксе студената који 
су у претходној календарској години дипломирали с просеком 9,50-10 
на факултету са седиштем на територији АП Војводине, који се нала-
зи у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине, 
и који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање  
(у даљем тексту: НСЗ).

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секре-
таријат) финансира меру стручне праксе у трајању од 12 месеци.

Студент који је у претходној календарској години дипломирао с просеком 
9,50-10 на факултету са седиштем на територији АП Војводине, који се 
налази у саставу универзитета чије је седиште седиште на територији 
АП Војводине (у даљем таксту: Ангажовано лице), који се стручно оспо-
собљава треба да испуњава следеће услове:
• да се води као незапослено лице на евиденцији НСЗ:
• има завршене основне академске студије у обиму 240 ЕСПБ,
• да поседује доказ који издаје факултет, а којим се потврђује да је у 
претходној календарској години дипломирао с просеком 9,50-10 и
• нема радног искуства у струци.

Tоком трајања стручне праксе Ангажованим лицима врши се: 
1. исплата средстава у укупном месечном износу од 60.000,00 динара, на 
име новчане накнаде и трошкова превоза и 
2. обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом. 

Средства су обезбеђена у буџету АП Војводине на разделу16, позиција 
Програм 0803 - Активна политика запошљавања, програмска активност 
1001 - Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска кла-
сификација 464 - дотације организацијама обавезног социјалног осигу-
рања, 4641 - текуће дотације организацијама обавезног социјалног оси-
гурања, у укупном износу од 30.000.000,00 динара.

III ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере стручне праксе може остварити 
послодавац који припада покрајинским органима и стручним службама 
Покрајинске владе, као и јавним службама чији је оснивач Аутономна 
покрајина Војводина (у даљем тексту: Послодавац).

Услови које треба да испуњава Послодавац су:
• да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно 
има запосленог (ментора) који је најмање истог нивоа квалификације 
као и ангажовано лице. 
• да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособља-
вање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по 
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, 
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и 
заштити на раду. 

Пре укључивања у меру, НСЗ врши проверу испуњености законских 
услова и услова из јавног позива за Ангажовано лице.

IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
• попуњен образац захтева који се преузима са интернет презентације 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, 

• фотокопија решења подносиоца захтева, односно Послодавца о упису 
у надлежни регистар,
• кадровски капацитет за стручно оспособљавање лица - потврда о ква-
лификацијама ментора.

Критеријуми за оцену поднетих захтева прописани су Правилником о 
додели средстава за финансирање стручне праксе.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца, односно Послодавца. 

Начин подношења захтева
Послодавац подноси захтев Секретаријату путем поште или на писарни-
ци покрајинских органа, на прописаном обрасцу који се може преузети 
са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о спровођењу стручне праксе доноси Секретар, у року oд 15 дана 
од дана истека рока за подношења захтева. 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Уговор о међусобним правима и обавезама (у даљем тексту: Уговор) 
закључују Секретаријат, НСЗ, Послодавац и Ангажовано лице. 

Рок за закључење Уговора је најаксније 15 дана од дана доношења одлуке.

Датум почетка спровођења мере стручне праксе мора бити у току кален-
дарске године у којој је донета одлука. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
• стручно оспособљава ангажовано лице у дужини трајања уговорне 
обавезе;
• доставља Секретаријату извештаје о присутности лица на стручној 
пракси, у складу са уговором о стручном оспособљавању;
• изда потврду о обављеној стручној пракси;
• омогући Секретаријату и НСЗ контролу реализације уговорних обавеза 
и
• обавести Секретаријат и НСЗ о свим променама које су од значаја за 
реализацију Уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери стручне праксе могу се добити у Секретаријату на 
број телефона 0800/021-027 или 021/4874-306, сваког радног дана од 
09 до 14 часова.

Јавни позив је отворен до 09.04.2022. године.

Први утисак је најважнији
будите испред свих
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

I Одeљење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

II Одeљење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

4 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 

пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одeљење инспекције рада Панчево, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Панчево.

4. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одeљење инспекције рада Нови Сад, 
Инспекторат за рад

3 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Нови Сад.

5. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одeљење инспекције рада Смедерево, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Смедерево.

6. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Зајечар, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
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на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Зајечар.

7. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одeљење инспекције рада Ужице, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Ужице.

8. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одeљење инспекције рада Ниш, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-

ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Ниш.

9. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Прокупље, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја и о обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање три годи-
не; потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Прокупље.

10. Радно место инспектор рада I, 
звање самостални саветник

Одсек инспекције рада Кикинда, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у изради предлога контролних лис-
ти, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештај о раду; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције, израђује 
анализе и извештаје и учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа и обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-

дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда.

11. Радно место за аналитичке 
послове у области инспекцијског 

надзора, звање саветник
Одељење за студијско-аналитичке 

послове и надзор, Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла: Прикупља и обрађује подат-
ке о извршеном нспекцијском надзору у циљу 
израде извештаја о раду Инспектората за рад; 
контролише исправност рачуноводствене и 
финансијске документације; обрађује и упућује 
представке странака на поступање надлежним 
органима и сачињава одговоре на исте; кон-
тролише припрему захтева за преузимање и 
плаћање обавеза и прати основаност плаћања 
за потребе Инспектората за рад; припрема, 
формира и ажурира прописане евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима за пот-
ребе праћења стања у области радних односа 
и безбедности и здравља на раду; припрема и 
води евиденцију о наменској реализацији буџе-
та у делу који се односи на Инспекторат за рад; 
обавља све остале послове по налогу начелни-
ка Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; радно искуство у струци од 
најмање три године; потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

12. Радно место за административне 
послове у области инспекцијског 

надзора, звање референт
Одељење за студијско-аналитичке 

послове и надзор, Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла: Води евиденцију средстава лич-
не заштите државних службеника и намеште-
ника у Инспекторату; стара се о издавању 
службених легитимација инспекторима рада и 
води евиденцију истих; води евиденцију пут-
них налога државних службеника и намеште-
ника у Инспекторату; врши пријем, контролу, 
скенирање и архивирање документације, као и 
паковање и слање исте свим унутрашњим једи-
ницама Инспектората; врши пријем, разврста-
вање и поделу поште државним службеницима 
у седишту Инспектората; обавља све остале 
послове по налогу начелника Одељења.

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

Место рада: Београд.
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III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихва-
ти доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере. 

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

За радна местa под редним бројевима 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11: 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основи методологије 
анализе ризика) - провераваће се усмено путем 
симулације.
- Посебна функционална компетенција за 
област рада - студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о раду и Закон о безбедности 
и здрављу на раду) - провераваће се усмено 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 12: 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада - студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон o раду) - провераваће се усме-
но путем симулације.

V Провера понашајних компетенција за 
извршилачка радна места под редним 
бројeвима 1-12: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-

цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем пси-
хометријских тестоваи интервјуа базираног на 
компетенцијама.

VI Интервју са комисијом за извршилачка 
радна места под редним бројeвима 1-12: 
Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа - 
провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Јелена Шекуљица или Олга Пуље-
вић тел: 011/3613-490, Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, од 
10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућем Обрасцу пријаве који је прило-
жен уз текст овог конкурса и који је саставни 
део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС” број 2/2019 и 
67/2021). Пријавни образац је доступан на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања или у штам-
паној верзији на писарници Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Београд, Немањина 22-26.

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

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-

ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство). 

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос заснива се на 
неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, 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 ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 978 | 16.03.2022.10

Администрација и управа

који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 04.04.2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телеграмом на адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве или путем телеграма на адресу коју су 
навели у обрасцу пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9. и члана 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар за рад, запошља-
вања, борачка и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања: на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашеног радног 
места.

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

Образац пријаве на конкурс, за наведена радна 
места, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања или у штампаној верзији на 
писарници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд, Немањи-
на 22-26.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава: 51 Број:112-11025/2020 од 25. 
децембра 2020. године, 51 број: 112-5544/2021 
од 29.06.2021. године, 51 број: 112-5543/2021 
од 29.06.2021. године и 51 број 112-11830/2019 
од 27. новембра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде: 
- Дирекција за националне референтне лабо-
раторије, Београд - Земун, Батајнички друм бр. 
7, део 10,
- Републичка дирекција за воде, Нови Београд, 
Булевар уметности бр. 2а.

II Радна места које се попуњавају: 

1. Радно место за молекуларна 
и биолошка испитивања биљних 

патогена, у звању самостални 
саветник

Лабораторија за фитосанитарна 
испитивања и испитивања квалитета 

семена, Дирекција за националне 
референтне лабораторије

1 извршилац

Опис послова: Планира и спроводи поступак 
валидације и стандардизације међународних 
дијагностичких протокола за примену у лабо-
раторији за молекуларну дијагностику; обавља 
послове лабораторијских испитивања узорака 
на присуство фитопатогених микроорганизама; 
учествује у изради процедура за набавку, при-
прему, дистрибуцију и одржавање референтних 
материјала; израђује стандардне оперативне 
процедуре валидације и верификације молеку-
ларних и биолошких метода испитивања; води 
картоне опреме, израђује програме и планове 
валидације метода; обавља и друге послове по 
налогу шефа лабораторије.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области биолошке науке - смер биологија 
или смер молекуларна биологија или из нау-
чне области биотехничке науке - смер зашти-
та биља на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 5 година, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд - Земун, Батајнички друм 
бр. 7, део 10.

2. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Чачку,  
Одсек водне инспекције Краљево, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; 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 стру-
чне области грађевинско инжењерство - 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак.

3. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Крушевцу,  
Одсек водне инспекције Лесковац, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; 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 стру-
чне области грађевинско инжењерство - 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац.
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4. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

са местом рада у Нишу,  
Одсек водне инспекције Лесковац, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; 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 стру-
чне области грађевинско инжењерство - 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке - бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш.

5. Радно место за унапређење стања 
у области уређења и коришћења 

вода, у звању саветник
Група за уређење и коришћење вода

1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу примене 
прописа из области вода у делу који се одно-
си на уређење и коришћење вода и у припре-
ми нових, односно измени постојећих пропи-
са, као и у праћењу стратешких докумената 
из те области; учествује у припреми нацрта 
годишњег програма управљања водама који 
се односи на уређење и коришћење вода; 
обрађује и припрема податке потребне за изра-
ду уговора који за предмет имају финансирање 
изградње и реконструкције водних објеката за 
коришћење вода и израде техничке документа-
ције за те водне објекте, израђује нацрте тих 
уговора, учествује у праћењу њихове реали-
зације и анализира извршавање тих уговора, 
сарађује са инвеститорима у циљу њихове пот-
пуне реализације и израђује извештаје у вези 
са њиховом реализацијом; припрема струч-
но-техничке елементе за израду плана набав-
ки Републичке дирекције за воде; припрема 
потребне податке за предлагање пројеката 
који се односе водне објекте за снабдевање 
водом за пиће и санитарно хигијенске потребе 
за финансирање из различитих извора финан-
сирања (националног финансирања, зајма, 
донације); обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области грађевинско инжењерство - хидро-
технички смер или стручне области технолошко 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Булевар уметности бр. 2а.

6. Радно место за пружање подршке 
за унапређење стања у области 

уређења и коришћења вода,  
у звању млађи саветник

Група за уређење и коришћење вода
1 извршилац

Опис послова: Прима, анализира и разврста-
ва достављену документацију, ради утврђи-
вања испуњености услова за доделу сред-
става за изградњу и реконструкцију водних 
објеката за снабдевање водом за пиће и сани-
тарно хигијенске потребе и за израду технич-
ке документације за те водне објекте и води 
евиденцију о садржају достављене докумен-
тације; припрема податке потребне за израду 
дела годишњег програма управљања водама 
који се односи на уређење и коришћење вода; 
припрема потребне податке ради израде дела 
плана управљања водама који се односи на 
уређење и коришћење вода; припрема подат-
ке за израду годишњег плана набавки за део 
који се односи на водне објекте за снабде-
вање водом за пиће и санитарно хигијенске 
потребе; припрема елементе за испитивање 
квалитета површинских и подземних вода; 
обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство хидро-
технички смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 1 година радног искуства у струци 
или најмање 5 година радног стажа у држав-
ним органима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар уметности бр. 2а.

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 компе-
тенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
1. организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста;
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне 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 одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који буду испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, вршиће се провера посебних функ-
ционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за рад-
но место - страни језик (Енглески језик ниво Б1) 
- провераваће се писано путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место релеватни прописи из делокруга 
радног места (Закон о здрављу биља, Закон о 
семену и садном материјалу) - провераваће се 
усмено путем симулације.

Напомена: ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
www.minpolj.gov.rs 

За радна места под редним бројем од 2 до 
4:
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 
област рада студијско-аналитички послови 
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(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се усмено путем симу-
лације.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о водама) - прове-
раваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се писано путем симу-
лације.
2. Посебна функционална компетенција профе-
сионално окружење, прописи и акти из надлеж-
ности и организације рада (Закон о водама) - 
провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција реле-
ватни прописи из делокруга радног места 
(Закон о планирања и изградње) - провераваће 
се писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се писано путем симу-
лације.
 2. Посебна функционална компетенција профе-
сионално окружење, прописи и акти из надлеж-
ности и организације рада (Закон о водама) - 
провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција реле-
ватни прописи из делокруга радног места (Пра-
вилник о условима за расподелу и коришћење 
средстава Буџетског фонда за воде Републике 
Србије и о начину расподеле тих средстава) - 
провераваће се писано путем симулације.

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа 
и савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање ком-
петенција кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”.

V Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Саво Гњидић, за радно место под 
редним бројем 1, Светлана Трпковић за рад-
на места под редним бројем од 2 до 4, тел: 
011/3621-958 и Даниела Гилезан, за раднa 
местa под редним бројем 5 и 6 тел: 011/3616-
284, од 10.00 до 12.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 

престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Београд, Немањи-
на бр. 22-26.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном испиту за инспектора (за 
радна места под редним бројем од 2 до 4); ори-
гинал 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 стече-
но радно искуство).

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

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

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 
и 95/18 - аутентично тумачење) 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 садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 

странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/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 евиден-
ција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом биће позвани да у року од пет (5) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

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

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступ-
ци ће се спровести, почев од 14. априла 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама или путем e-mail адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства пољоприв-
реде, 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 извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном 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. 
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Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме 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.

Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је заснова-
ло радни однос на радном месту инспектора 
на неодређено време, а нема положен испит 
за инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао в.д. директора Дирекције за 
националне референтне лабораторије, в.д. 
директора Републичке дирекције за воде.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) 
и на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд, Косовска 31

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Државно правобранилаштво, Београд, 
Косовска 31.

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Уписничар, у звању референт
Писарница

2 извршиоца

Опис послова: обавља послове завођења 
нових парничних, ванпарничних и других пред-
мета односно аката у парничним, ванпарнич-
ним, извршним и другим предметима који се 
формирају у Правобранилаштву; врши унос и 
обраду елетронских података везаних за парни-
чне, извршне и друге предмете; врши повези-
вање предмета у помоћним књигама и води 
именички регистар за парничне и извршне 
предмете; тражи бројеве за поднесак без броја; 
обавља и друге послове по налогу Правобра-
ниоца, секретара и шефа писарнице.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
III или IV степен, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и потребне компетнције за то радно 
место.

Место рада: Београд, Косовска 31

2. Административно-технички 
послови, у звању референт

Писарница
4 извршиоца

Опис послова: обавља послове прије-
ма поште; обавља послове експедовања и 
издвајања поште из предмета за отпремање и 
ковертирање; врши уписивање поште у књигу 
евиденције; врши унос и обраду електронских 
података везаних за парничне, извршне и друге 
предмете; обавља послове пријема, контроле 
и улагања парничних, ванпарничних и других 
предмета у одређене роковнике; износи и пре-
гледа предмете из роковника, разводи их по 
књигама рокова и задужује обрађиваче; раз-
води завршене парничне, ванпарничне и друге 
предмете и одлаже их у архиву; обавља и друге 
послове по налогу Правобраниоца, секретара и 
шефа писарнице.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
III или IV степен, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и потребне компетнције за то радно 
место.

Место рада: Београд, Косовска 31.

3. Административно-технички 
послови, у звању референт

у Одељењу у Ваљеву
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења 
нових парничних, ванпарничних и других пред-
мета; врши унос и обраду електронских подата-
ка везаних за парничне, извршне и друге пред-
мете; врши повезивање предмета у помоћним 
књигама и води именички регистар за парничне 
и извршне предмете; обавља и друге послове 
по налогу заменика.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера или гимназија, 
III или IV степен, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и потребне компетнције за то радно 
место.

Место рада: Ваљево, Карађорђева 64/10.

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

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије - провераваће се путем теста (пис-
мено);
• дигитална писменост - провераваће се прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” ако 

учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције - дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачуна-
ру“) достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може потпу-
но да оцени поседовање ове компетенције на 
нивоу који је неопходан за обављање послова 
на радном месту.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Државног пра-
вобранилаштва (www.dpb.gov.rs).

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за сва оглашена радна 
места, и то:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада: Област административни посло-
ви (канцеларијско пословање, методе и техни-
ке прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података, методе вођења 
интерних и доставних књига), провераваће се 
писаним (тест) и усменим путем (разговор са 
кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
област рада: Област писарница Државног пра-
вобранилаштва (познавање прописа релевант-
них за надлежност и организацију Државног 
правобранилаштва), провераваће се писаним 
(тест) и усменим путем (разговор са кандида-
том).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - познавање релевант-
них прописа из делокруга рада радног места 
(Закон о правобранилаштву, Уредба о канце-
ларијском пословању органа државне управе), 
провераваће се писаним (тест) и усменим путем 
(разговор са кандидатом).

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места:
Понашајне компетенције су: управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет.

Понашајне компетенције проверава дипломи-
рани психолог путем интервјуа базираном на 
компетенцијама и упитника.

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

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

V Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
јавни конкурс подноси се на обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
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Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) 
или у штампаној верзији у писарници Државног 
правобранилаштва, Београд, Косовска 31.

Образац пријаве мора бити својеручно потпи-
сан.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на писарници 
Државног правобранилаштва, Београд, Косов-
ска 31.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
сиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је кандидат у пријави назначио за 
доставу обавештења.

VI Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести почев од 31. марта 2022. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
начин који су навели у својим пријавама.

Провера свих компетенција ће се вршити у 
просторијама Државног правобранилашта, Бео-
град, Косовска 31.

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

VII Докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком временс-
ком периоду је стечено радно искуство); 
- образац пријаве у делу Изјава* - кандидат се 
опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција или ће то орган учинити уместо њега.
Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). 

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

Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је државни 
службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама 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.

VIII Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава: 
Датум оглашавања: 16. март 2022. године
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање „Послови”, односно 
рок почиње да тече 17. марта 2022. године и 
истиче 24. марта 2022. године.

IX Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервијуа са Конкурсном комисијом 
позваће се да у року од 5 (пет) радних дана 
од дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не прило-
же 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 адресу наведену у 
огласу.

X Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Образац 
пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или 
предаје непосредно на писарници Државног 
правобранилаштва, 11000 Београд, Косовска 
31, са назнаком „Пријава на јавни конкурс - за 
извршилачко радно место ___ (навести назив 
радног места)”.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
Државног правобранилаштва према шифрама 
њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
Конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

XII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Ивана Милошевић, теле-
фон: 011/6359-354 и Соња Аритоновић, теле-
фон: 011/6359-371.

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

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

Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају 
се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на канди-
дате без положеног државног стручног испита. 

Напомене:
- Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судксог тумача.
- Диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
- Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.
- Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
могу се наћи на сајту Државног правобрани-
лаштва (www.dpb.gov.rs).
- Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
- Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. 
- Овај конкурс објављује се на огласној табли 
и web страници Државног правобранилаштва 
www.dpb.gov.rs, на web страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу e-управе, на огласној табли, web страни-
ци и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД

ЗА СТАТИСТИКУ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 
- испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/20181 
и 157/2020), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19 и 67/21) и члан 27.к Закона 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 118/2021), Републички 
завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Републички завод за статистику, Београд, 
Милана Ракићa бр. 5

II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац Групе,  
у звању саветник

у Сектору зa квалитет, методологије и 
стандарде, Одсек за регистре пословних 

субјеката, Група за административни 
регистар јединица разврставања

1 извршилац
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Опис послова: Руководи и планира рад Групе, 
пружа стручна упутства, координира и надзире 
рад државних службеника у Групи; ради на кон-
цептуалним и методолошким питањима развоја 
Регистра јединица разврставања (РЈР), увођењу 
и одржавању нових јединица; врши структурне 
анализе, припрема методологију, упитнике и 
организацију спровођења истраживања локал-
них јединица РЈР и прати демографске проме-
не јединица регистра; ради на организовању и 
координацији сарадње са корисницима РЈР; ради 
на праћењу квалитета РЈР и система управљања 
квалитетом на основу међународних стандарда 
и препорука о квалитету; врши сталну комуни-
кацију и сарадњу са статистичким пословним 
регистром и подстиче аналитички рад у циљу 
подизања квалитета РЈР; врши евидентирање и 
праћење токова испуњавања захтева корисника 
и израђује сложене аналитичке табеле на основу 
захтева корисника; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или друштвено-хуманистичких наука 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање 3 године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Статистичар - аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору зa квалитет, методологије 
и стандарде, Група за статистику 
саобраћаја и телекомуникација

1 извршилац

Опис послова: Ради на припреми методоло-
гије и на ревизији методологије и методолош-
ких инструмената статистичких истраживања 
саобраћаја и телекомуникација; учествује на 
међународним састанцима и у пројектима међу-
народне сарадње; прати инструменте економ-
ске и друге политике у области саобраћаја и 
телекомуникација; ради на припремању и спро-
вођењу статистичких истраживања; припрема 
и учествује у изради класификација и номен-
клатура, студија, анализа и других докумената 
потребних за кориснике; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких наука или 
друштвено–хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање 3 године радног искуства 
у струци положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Статистичар - аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору пословних статистика, Одсек 
за статистику и рачуне животне средине

1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради, изменама 
и допунама методолошких основа и инструме-
ната статистичких истраживања из области ста-
тистике и рачуна животне средине; учествује у 
припреми и спровођењу истраживања и обавља 
студијско аналитичке, стручне и документа-
ционе послове из области статистике и рачу-
на животне средине; дефинише критеријуме 
логичке контроле статистичких истраживања из 
области статистике вода, отпада, опасних хеми-
калија, предлаже и креира табеле резултата; 
ради на анализи обухвата, квалитета, конзис-
тентности и тачности података по постојећем 
програму логичке контроле; припрема физичке 
и монетарне рачуне животне средине; учест-
вује на изради основних рачуна; учествује на 
постављању системских решења, концепција 
и методологија обрачуна рачуна животне сре-
дине; припрема табеларне приказе, коментаре 
и објашњења у званичним публикацијама и за 
интернет презентацију; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање 3 године радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

4. Статистичар - истраживач,  
у звању млађи саветник

у Сектору друштвених статистика, 
Одељење за статистику образовања 
науке и културе, Група за статистику 

доуниверзитетског образовања и 
целоживотног учења

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми мате-
ријала при изради, измени и допуни методо-
лошких основа и инструмената статистичких 
истраживања; учествује у организационим и 
теренским припремама за спровођење истражи-
вања; примењује измене за основне и помоћне 
обрасце и креира табеле коначних резултата 
и документационе табеле; учествује у раду на 
дефинисању критеријума рачунске и логичке 
контроле примљеног материјала; обезбеђује 
податке за веб презентације и сарађује са 
корисницима статистичких података; учествује 
у припреми података за различите аналитич-
ке прегледе и пројекте за поједине кориснике; 
врши припрему свих потребних информација за 
рад стручних радних група из области образо-
вања; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких наука 
или друштвено-хуманистичких наука или тех-
ничко-технолошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне (ИМТ) студије – демограф, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, и најмање једна година радног 

искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место за припрему 
статистичких публикација,  

у звању саветник
у Сектору за дисеминацију и интеграцију 

административних извора,  
Одељење за развој, припрему и 

визуелизацију статистичких аутпута, 
Група за стандарде и унапређење 

статистичких аутпута
1 извршилац

Опис послова: Обавља стручне послове у про-
цесу припреме публикација; припрема пред-
логе статистичких докумената (саопштења, 
графикони, табеле), општих аката и публика-
ција, обезбеђује њихово језичко обликовање; 
стара се о стручној и језичкој исправности ста-
тистичких публикација и општих аката; пружа 
стручну помоћ у појединим фазама припреме 
публикација, проверава форму материјала за 
објављивање и прилагођава је тако да корис-
ницима буде лако разумљива; учествује у изра-
ди и доношењу стандарда публиковања, прати 
њихово спровођење и примену кроз објављене 
публикације; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области филолошке науке или економске 
науке или научне, односно стручне области у 
оквиру образовно-научног поља природно-ма-
тематичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 3 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. Шеф Одсека,  
у звању виши саветник

у Сектору за координацију статистичког 
система, административне изворе и 
статистику тржишта рада, Одсек за 
координацију статистичког система, 
административне изворе и регистре 
Републичког завода за статистику

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одсека, пружа стручна упутства, координира 
и надзире рад државних службеника у Одсе-
ку; координира сарадњу са власницима адми-
нистративних и комерцијалних извора и са 
осталим одговорним произвођачима званичне 
статистике, као и са унутрашњим јединицама 
Завода; успоставља концептуалне и организа-
ционе основе координације статистичког систе-
ма Републике Србије; припрема стручне основе 
за израду нацрта закона и других прописа из 
делокруга Одсека; поставља и усавршава сис-
темска и концептуална решења коришћења 
административних података у складу са међу-
народним стандардима и домаћим законодав-
ством пратећи регулативе и законске акте, 
као и промене у међународном статистичком 
систему које се односе на коришћење админи-
стративних података; анализира и примењује 
међународне препоруке и стандарде у циљу 
хармонизације са стандардима који су у примени 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 978 | 16.03.2022.16

Администрација и управа

у статистици и учествује на међународним сас-
танцима; учествује у изради и дефинисању 
информационе основе за међународне прегово-
ре и врши обезбеђивање информационе основе 
за њихов рад и учествује у пројектима међу-
народне сарадње; обавља и друге послове по 
налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или друштвено-хуманистичких наука 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање 7 година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Статистичар - аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору за координацију статистичког 
система, административне изворе и 
статистику тржишта рада, Одсек за 
координацију статистичког система, 
административне изворе и регистре, 
Група за координацију статистичког 
система и административне изворе 
Републичког завода за статистику

1 извршилац

Опис послова: Ради на методолошким решењи-
ма и процедурама у вези са коришћењем подата-
ка из административних извора; обавља редовну 
комуникацију са унутрашњим организационим 
јединицама Завода које у својим истраживањи-
ма користе податке из административних изво-
ра; сарађује са свим одговорним произвођачима 
званичне статистике и ради на методолошким 
решењима и процедурама у вези са координа-
цијом статистичког система и учествује у спро-
вођењу акредитационих процеса одговорних 
произвођача званичне статистике; учествује у 
припреми описа садржаја расположивих адми-
нистративних извора; прати регулативе и закон-
ске акте који се односе на коришћење админи-
стративних података и прати европске стандарде 
производње званичне статистике и координације 
статистичког система; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или друштвено-хуманистичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање 3 године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

8. Руководилац Групе,  
у звању саветник

у Сектору за подручне статистичке 
центре, Група за статистику за подручну 

јединицу за подручје општина  
Нови Пазар, Сјеница и Тутин  
са седиштем у Новом Пазару 

Републичког завода за статистику
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Гру-
пе, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у Групи; 
прикупља и врши унос података и спроводи 
визуелну, логичку и рачунску контролу при-
купљених података; обавља послове ажури-
рања статистичког пословног регистра; ана-
лизира и врши израду резултата статистичких 
истраживања; организује и припрема састанке 
у вези са решавањем питања организације и 
спровођења статистичких истраживања на 
терену; обавља и друге послове по налогу 
помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке или научне, 
односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких нау-
ка или техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање 3 година 
радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар.

9. Статистичар - истраживач,  
у звању млађи саветник

у Сектору статистике за подручну 
јединицу за Аутономну покрајину 

Војводину, Одељење статистике за 
подручну јединицу за подручје општина 

Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Кула, Град 

Нови Сад, Оџаци, Сремски Карловци, 
Србобран, Темерин, Тител, са седиштем 

у Новом Саду, Група за спровођење 
статистичких истраживања унутрашње 
трговине и тржишта рада Републичког 

завода за статистику
1 извршилац

Опис послова: Учествује у процесу при-
купљања података од извештајних јединица за 
статистичка истраживања; спроводи визуел-
ну, логичку и рачунску контролу статистичких 
података прикупљених путем упитника; обавља 
послове ажурирања статистичког пословног 
регистра; организује и припрема састанке у 
вези решавања питања везаних за организа-
цију и спровођење статистичких истраживања 
на терену; врши административне послове за 
потребе Одељења; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовног-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких или друштве-
но хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, и најмање једну годину радног 
искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад.

10. Статистичар - аналитичар,  
у звању саветник

у Сектору статистике за подручну 
јединицу за Аутономну покрајину 
Војводину, Одељење статистике  

за подручну јединицу за подручје 
општина Инђија, Ириг, Пећинци, 
Рума, Сремска Митровица, Стара 

Пазова и Шид, са седиштем у Сремској 
Митровици, Група за спровођење 

пословних статистичких истраживања 
Републичког завода за статистику

1 извршилац

Опис послова: Учествује у методолошким и 
организационим унапређењима статистичких 
истраживања; прикупља и врши унос података 
и спроводи визуелну, логичку и рачунску кон-
тролу прикупљених података; обавља послове 
ажурирања статистичког пословног регистра; 
анализира и врши израду резултата статис-
тичких истраживања; организује и припрема 
састанке у вези решавања питања везаних за 
организацију и спровођење статистичких истра-
живања на терену; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке или научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног 
поља природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету најмање 3 година радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Сремска Митровица.

III Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Чланом 9 Закона о 
државним службеницима („Сл. гласник РС”, 
бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 
64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018, и 157/2020) пропи-
сано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступ-
на су сва радна места и да се избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и 
то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практични рад на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основима коришћења 
интернета, обрада текста и табела, табелар-
не калкулације) ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући 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 
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је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „*Рад на рачунару”) дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 
• Посебне функционалне компетенције за 
област рада послови руковођења (основе упра-
вљања људским ресурсима), провераваће се 
путем писане симулације,
• Посебне функционалне компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције.
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о класификацији делатности и Уредба о класи-
фикацији делатности), провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 2 
• Посебне функционалне компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова. (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Одлука о 
Програму званичне статистике), провераваће се 
путем писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Кодекс праксе европске 
статистике), провераваће се путем писане симу-
лације.

За радно место под редним бројем 3 
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Одлу-
ка о Програму званичне статистике и Уредба о 
утврђивању плана званичне статистике), прове-
раваће се путем писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Скраћена методологија за 
истраживања статистике вода), провераваће се 
путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 4 
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 

о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (истраживање о основним 
школама – Скраћена методологија), провера-
ваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 5 
• Посебне функционалне компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Политика 
дисеминације), провераваће се путем писане 
симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Смернице за уређивање 
статистичких публикација), провераваће се 
путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 6 
• Посебна функционална компетенције за 
област рада послови руковођења (организацио-
но понашање и управљање променама), прове-
раваће се путем писане симулације
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација и Израда секторских анализа), провера-
ваће се путем писане симулације
• Професионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
званичној статистици, Одлука о програму зва-
ничне статистике и Уредба о утврђивању пла-
на званичне статистике), провераваће се путем 
писане симулације.

За радно место под редним бројем 7 
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Кодекс праксе европске 
статистике), провераваће се путем писане симу-
лације.

За радно место под редним бројем 8
• Посебна функционална компетенције за 
област рада послови руковођења (организа-
ционо понашање), провераваће се путем писа-
не симулације
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Статистички пословни 
регистар), провераваће се путем писане симу-
лације.

За радно место под редним бројем 9
• Посебна функционална компетенције за област 
рада студијско-аналитичких послова (При-

купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
провераваће се путем писане симулације
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног месте (Анкета о радној снази), 
провераваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 10
• Посебна функционална компетенције за 
област рада студијско-аналитичких послова 
(Прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација), провераваће се путем писане симула-
ције
• Професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о званичној статистици), провераваће се путем 
писане симулације
• Прописи, методологије и стандарди из дело-
круга радног места (Годишње истраживање о 
грађевинским радовима), провераваће се путем 
писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Републичког завода за статистику www.
stat.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем психометријског теста, узорка понашања 
и интервјуа базираног на компетенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријава на конкурс шаље 
се поштом на адресу: Републички завод за ста-
тистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5 или 
се предаје непосредно на писарници на истој 
адреси са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: 
Младен Величковић, телефон: 011/2412-922, 
локал 380
Сандра Гагић, телефон: 011/2412-922, локал 210
Александар Нинковић: 011/2412-922, локал 210
 
VI Општи услови за запослење: Држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс: Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање - листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
конкурс врши се на Образцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs и Републичког 
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завода за статистику www.stat.gov.rs или у штам-
паној верзији на писарници Републичког завода 
за статистику, Београд, Милана Ракића 5 (при-
земље).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
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 коjе 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 положе-
ном државном стручом испиту, подноси доказ о 
положеном правосудном испиту); 
• оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство)

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама. Фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа 
неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 
95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављajу личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државном органу, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. 
Потребно је да учесник конкурса у делу „Изја-
ва” у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 

поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Републичког 
завода за статистику, Милана Ракића 5, Бео-
град.

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
које испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 11. априла 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источ-
но крило). Интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Републичког 
завода за статистику, Милана Ракића 5, Бео-
град. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(број телефона или email адреса) које наведу у 
обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

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

Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад, под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао директор Републичког завода за ста-
тистику.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији Републичког завода за статистику www.
stat.gov.rs и огласној табли Завода, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-709/2022 од 31. 
јануара 2022. године, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове 
признавања професионалних 
квалификација, разврстано  

у звање саветник
Сектор за високо образовање, Група за 
аналитику и развој високог образовања

1 извршилац

Опис послова: Прати рад радне групе за 
узајамно признавање професионалних квали-
фикација за одабране професије између шест 
економија западног Балкана и осмишљава 
поступке признавања професионалних квали-
фикација за одабране професије од заједнич-
ког интереса; проверава услове за склапање 
споразума; стара се о спровођењу активности 
везаних за имплементацију стратешких мера, 
програма и пројеката који се односе на анализу 
и праћење свих стратегија у високом обра-
зовању; учествује у спровођењу активности 
везаних за повећања транспарентности реги-
оналних и појединачних држава када је реч о 
признавању стручних квалификација и стара 
се о размени података о мобилности стручних 
лица и потражњи из надлежности одабраних 
професија на регионалном нивоу; прати реа-
лизацију и обрађује захтеве за међууниверзи-
тетску сарадњу и прати реализацију CEEPUS III 
програма, важење уговора и предлаже њихово 
продужење; прати мере, програме и пројекте 
који се односе на високо образовање, води базу 
података о активним стипендистима и њиховом 
напретку на факултетима; припрема финан-
сијске извештаје на годишњем нивоу и израђује 
интерне налоге на месечном нивоу за испла-
ту; сарађује са другим државним органима, 
националним саветима из области образовања, 
установама, коморама и удружењима из реда 
послодаваца и стручњака, синдикатима, Нацио-
налном службом за запошљавање и Републич-
ким заводом за статистику, као и са телима и 
институцијама Европске Уније; учествује у про-
моцији мобилности и различитих могућности за 
учење; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 



Бесплатна публикација о запошљавању 1916.03.2022. |  Број 978 |   

Администрација и управа

на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место просветног 
саветника, разврстано  

у звање саветник
Одељење за координацију рада 

школских управа,  
Школска управа Краљево

1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у 
рад установе, наставника, васпитача, стручних 
сарадника и директора и присуствује извођењу 
наставе, испита и других облика образов-
но васпитног рада; пружа помоћ и подршку 
самовредновању установе и прати поштовање 
општих принципа и остваривање циљева обра-
зовања и васпитања; саветује и пружа струч-
ну помоћ наставнику, васпитачу и стручном 
сараднику и директору ради побољшања ква-
литета њиховог рада и рада установе и ост-
варивања стандарда постигнућа и саветује и 
пружа стручну помоћ установи у обезбеђи-
вању заштите деце, ученика и запослених од 
дисриминације, насиља, злостављања и зане-
маривања и установи; предлаже предузимање 
неопходних мера за уклањање неправилности 
и недостатака у обављању образовно-васпит-
ног, стручног, односно васпитног рада и мере 
за њихово унапређивање; вреднује квалитет 
рада установе на основу утврђених стандар-
да, остваривање развојног плана и програ-
ма образовања и васпитања и прати оства-
ривање огледа; прати и процењује квалитет 
рада саветника-спољног сарадника; поступа 
по представкама грађана и установа; сарађује 
са градском, општинском и републичком про-
светном инспекцијом; процењује испуњеност 
услова застицање звања; прикупља статис-
тичке податке о запосленима и ученицима од 
установа образовања и васпитања који служе 
као основа утврђивања, планирања и спро-
вођења образовне и финансијске политике; 
обједињава и обрађује податке о запослени-
ма и ученицима у установама образовања и 
васпитања и припрема анализе и извештаје 
за потребе Министарства; стара се о несме-
таном протоку података у оквиру јединстве-
ног информационог система Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Школске управе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића број 3.

3. Радно место просветног 
саветника, разврстано  

у звање саветник
Одељењe за координацију рада 

школских управа,  
Школска управа Пожаревац

1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у 
рад установе, наставника, васпитача, стручних 
сарадника и директора и присуствује извођењу 
наставе, испита и других облика образовно вас-
питног рада; пружа помоћ и подршку самовред-
новању установе и прати поштовање општих 
принципа и остваривање циљева образовања 
и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ 
наставнику, васпитачу и стручном сарадни-
ку и директору ради побољшања квалитета 
њиховог рада и рада установе и остваривања 
стандарда постигнућа и саветује и пружа струч-
ну помоћ установи у обезбеђивању заштите 
деце, ученика и запослених од дисримина-
ције, насиља, злостављања и занемаривања и 
установи; предлаже предузимање неопходних 
мера за уклањање неправилности и недостата-
ка у обављању образовно-васпитног, стручног, 
односно васпитног рада и мере за њихово уна-
пређивање; вреднује квалитет рада установе 
на основу утврђених стандарда, остваривање 
развојног плана и програма образовања и вас-
питања и прати остваривање огледа; прати и 
процењује квалитет рада саветника-спољног 
сарадника; поступа по представкама грађана 
и установа; сарађује са градском, општинском 
и републичком просветном инспекцијом; про-
цењује испуњеност услова застицање звања; 
прикупља статистичке податке о запосленима 
и ученицима од установа образовања и вас-
питања који служе као основа утврђивања, 
планирања и спровођења образовне и финан-
сијске политике; обједињава и обрађује подат-
ке о запосленима и ученицима у установама 
образовања и васпитања и припрема анализе 
и извештаје за потребе Министарства; стара се 
о несметаном протоку података у оквиру једин-
ственог информационог система Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Школске управе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или образов-
но-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен стручни испит у области 
образовања, односно лиценца за наставника, 
васпитача или стручног сарадника, стручни 
рад објављен у међународним или домаћим 
часописима или зборницима са рецензијом, 
односно одобрени уџбеник, приручник или 
друго наставно средство, остварене резултате 
у развоју образовања и стечен професионални 
углед, најмање осам година радног искуства 
у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Пожаревац, Дринска број 2. 

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом. 

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених 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 оригина-
лу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
(писано). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о високом образовању) прове-
раваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из делокруга 
радног места (Закон о потврђивању Споразума 
о учешћу у Средњоевропском програму универ-
зитетске размене („CEEPUS III”)) провераваће 
се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
провераваће се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалитета 
рада предшколских установа, школа и школа са 
домом ученика (методологија и прописи који се 
односе на самовредновање рада) провераваће 
се путем симулације (писано). 
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- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о основама система образо-
вања и васпитања, Правилник о стандардима 
квалитета рада установе, Правилник о вред-
новању квалитета рада установе, Правилник 
о стручно-педагошком надзору, Правилник о 
сталном стручном усавршавању и напредовању 
у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника) провераваће се путем симулације 
(писано).

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада стручно-педагошки надзор над 
радом предшколских установа, школа и школа 
са домом ученика (методологија стручно-педа-
гошког надзора над радом наставника, васпита-
ча, стручног сарадника, директора и установе) 
провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за 
област рада спољашње вредновање квалитета 
рада предшколских установа, школа и школа са 
домом ученика (методологија и прописи који се 
односе на самовредновање рада) провераваће 
се путем симулације (писано). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлежности 
органа (Закон о основама система образовања и 
васпитања, Правилник о стандардима квалитета 
рада установе, Правилник о вредновању квали-
тета рада установе, Правилник о стручно-педа-
гошком надзору, Правилник о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звања наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника) провера-
ваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-
mesta-u-mpntr/).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

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

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

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

V Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - листу 
„Послови”.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве 
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Бео-
град, или предају непосредно на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места”. 

VII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Драгица 
Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/361-0287.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (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 стру-
ци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство), оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном испиту за 
просветног саветника (само за радна места под 
редним бројем 2 и 3); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном стручном испи-
ту у области образовања, односно лиценца за 
наставника, васпитача или стручног сарадника 
(само за радна места под редним бројем 2 и 3); 
доказ о објављеном стручном раду у међуна-
родним или домаћим часописима или зборници-
ма са рецензијом, односно одобреном уџбенику, 
приручнику или другом наставном средству у 
оригиналу или овереној фотокопији или штам-
пани примерак доказа који је објављен у елек-
тронској форми са назнаком о линку са кога 
се стручни рад, уџбеник, приручник или дру-
го наставно средство може преузети и доказ о 
оствареним резултатима у развоју образовања 
и стеченом професионалном угледу (награде, 
признања, препоруке и др.) у оригиналу или 
овереној фотокопији (само за радна места под 
редним бројем 2 и 3).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је државни 
службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 

нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама као поверени посао). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

X Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

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

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

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести почев од 04. априла 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или електронске 
адресе) које наведу у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, у 
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26.

Учесници конкурса који успешно прођу јед-
ну 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. 
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Напомене:

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 

Положен испит за просветног саветника није 
услов нити предност за заснивање радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. 

Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кан-
дидати без положеног испита за просветног 
саветника примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар просвете, науке и 
технолошког развоја.

Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, на огласној табли, web стра-
ници и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА  
И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-10923/2021 од 30. новембра 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство рударства и енергетике, Београд, 
Немањина број 22-26;

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
пословима у области  

обновљивих извора енергије,  
у звању млађи саветник

Групa за правне и управне послове  
у области обновљивих извора енергије, 

Сектор за зелену енергију
1 извршилац

Oпис послова: Води евиденције о поднесцима 
у Сектору, о реализацији пројеката изградње 
енергетских објеката који користе ОИЕ, о изда-
тим енергетским дозволама, статусима привре-
мених повлашћених произвођача, повлашћених 
произвођача и произвођача из ОИЕ и редовно 
их ажурира; стара се о уплаћеним депозитима 
и банкарским гаранцијама, води евиденцију о 
њима и упозорава помоћника министра о дату-
му истицања банкарских гаранција; прибавља 
податке за утврђивање висине накнаде за 
повлашћене произвођаче електричне енергије; 
прати издавање гаранција порекла и трансак-
ције које се њима обављају; припрема податке 
из области коришћења ОИЕ потребне за израду 
стратегија, акционих планова, програма оства-
ривања стратегија и других стратешких докуме-
ната; учествује у припреми одговора на пред-
ставке правних и физичких лица; припрема 
Информатор о раду Министарства у делу који 
се односи на коришћење ОИЕ; врши отпремање 
и архивирање предмета, изузимање предмета 
из архиве и архивског депоа; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке или стручне области 
машинско инжењерство, рударско инжењер-
ство, геолошко инжењерство или технолошко 
инжењерство, електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од наjмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање јед-
ну годину радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Републички електроенергетски 
инспектор за обављање послова 

у подручној јединици широј 
од подручја управног округа 
за подручје Града Београда, 

Мачвански, Колубарски, 
Златиборски, Моравички, Нишавски, 

Пиротски, Зајечарски, Борски, 
Браничевски и Поморавски управни 

округ, са седиштем у Београду, у 
звању самостални саветник

Одељење за електроенергетску 
инспекцију, Сектор за инспекцијски 

надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 

инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит из 
одговарајуће области у складу са законом којим 
се уређује изградња објеката, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3. Републички електроенергетски 
инспектор за обављање послова 

у подручној јединици широј 
од подручја управног округа 
за Мачвански, Колубарски, 

Златиборски, Моравички и Рашки 
управни округ, са седиштем у 
Краљеву, у звању самостални 

саветник
Одељење за електроенергетску 

инспекцију, Сектор за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит из 
одговарајуће области у складу са законом којим 
се уређује изградња објеката, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

4. Републички електроенергетски 
инспектор за обављање послова 
у подручној јединици широј од 

подручја управног округа за 
Нишавски, Пиротски, Борски, 

Зајечарски, Топлички, Јабланички 
и Пчињски управни округ, са 

седиштем у Нишу, у звању 
самостални саветник

Одељењe за електроенергетску 
инспекцију, Сектор за инспекцијски 

надзор
1 извршилац
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Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области елек-
троенергетике и енергетске ефикасности и 
рационалне употребе енергије, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит из 
одговарајуће области у складу са законом којим 
се уређује изградња објеката, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш

5. Републички електроенергетски 
инспектор за обављање послова 
у подручној јединици широј од 

подручја управног округа за 
Подунавски, Браничевски и Борски 

управни округ, са седиштем у 
Смедереву, у звању самостални 

саветник
Одељење за електроенергетску 

инспекцију, Сектор за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области електроенер-
гетике и енергетске ефикасности и рационалне 
употребе енергије, води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним орга-
нима у складу са својим овлашћењима; пружа 
стручну и саветодавну помоћ надзираном субјек-
ту у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; учествује у изради предлога 
контролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит из 
одговарајуће области у складу са законом којим 

се уређује изградња објеката, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

6. Републички инспектор опреме под 
притиском са седиштем у Београду, у 

звању самостални саветник
Одељење за инспекцију опреме под 
притиском, Сектору за инспекцијски 

надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области енергетике, 
енергетске ефикасности и рационалне употребе 
енергије, цевоводном транспорту гасовитих и теч-
них угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљо-
водоника, тржишног надзора и из других области 
опреме под притиском, води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сло-
женијим стварима; учествује у припреми пред-
лога иницијатива за измене и доношење нових 
прописа; учествује у изради предлога контролних 
листа, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен стручни 
испит из одговарајуће области у складу са зако-
ном којим се уређује изградња објеката, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

7. Републички инспектор опреме 
под притиском за обављање послова 

у подручној јединици широј од 
подручја округа за Подунавски, 
Браничевски и Борски управни 

округ, са седиштем у Смедереву, у 
звању самостални саветник

Одељење за инспекцију опреме под 
притиском, Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области енергети-
ке, енергетске ефикасности и рационалне упо-
требе енергије, цевоводном транспорту гасо-
витих и течних угљоводоника и дистрибуције 
гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и 
из других области опреме под притиском, води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима и прикупља и евидентира податке у 
јединственом функционалном информационом 
систему Е-Инспектор; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа; 
учествује у изради предлога контролних лис-

та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен стручни 
испит из одговарајуће области у складу са зако-
ном којим се уређује изградња објеката, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

8. Републички инспектор опреме 
под притиском за обављање 

послова у подручној јединици широј 
од подручја управног округа за 

Златиборски, Моравички, Расински и 
Рашки управни округ, са седиштем у 
Ужицу, у звању самостални саветник

Одељење за инспекцију опреме под 
притиском, Сектор за инспекцијски 

надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области енергетике, 
енергетске ефикасности и рационалне употребе 
енергије, цевоводном транспорту гасовитих и теч-
них угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљо-
водоника, тржишног надзора и из других области 
опреме под притиском, води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функционалном 
информационом систему Е-Инспектор; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сло-
женијим стварима; учествује у припреми пред-
лога иницијатива за измене и доношење нових 
прописа; учествује у изради предлога контролних 
листа, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен стручни 
испит из одговарајуће области у складу са зако-
ном којим се уређује изградња објеката, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице

9. Републички инспектор опреме 
под притиском за обављање послова 

у подручној јединици широј од 
подручја округа за Колубарски 
и Мачвански управни округ, са 

седиштем у Ваљеву, у звању 
самостални саветник

Одељење за инспекцију опреме под 
притиском, Сектор за инспекцијски 

надзор
1 извршилац
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Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области енергети-
ке, енергетске ефикасности и рационалне упо-
требе енергије, цевоводном транспорту гасо-
витих и течних угљоводоника и дистрибуције 
гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и 
из других области опреме под притиском, води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима и прикупља и евидентира податке у 
јединственом функционалном информационом 
систему Е-Инспектор; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен стручни 
испит из одговарајуће области у складу са зако-
ном којим се уређује изградња објеката, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево

10. Републички геолошки инспектор 
са седиштем у Београду, у звању 

самостални саветник
Одсек за геолошку инспекцију, 
Одељење геолошке и рударске 

инспекције, Сектор за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области извођења 
геолошких истраживања геолошких ресур-
са, надзор у погледу испуњености услова за 
обављање делатности геолошких истражи-
вања геолошких ресурса као и примене мера 
безбедности и здравља на раду при вршењу 
геолошких истраживања, води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима и при-
купља и евидентира податке у јединственом 
функционалном информационом систему Е-Ин-
спектор; испитује узроке смртних, колективних 
или тешких повреда на раду које су настале у 
току извођења геолошких истраживања, однос-
но истражном простору; прикупља и обрађује 
податке о геолошким објектима које подлежу 
инспекцијској контроли; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са својим овлашћењима; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области геолошко инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци на пословима геолошких истра-
живања, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из области геолошких истраживања, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд

11. Републички геолошки инспектор 
за обављање послова у подручној 

јединици широј од подручја округа 
за Моравички, Златиборски, Рашки, 

Поморавски, Расински, Топлички 
и Косовско-Митровачки управни 
округ, са седиштем у Краљеву, у 

звању самостални саветник
Одсек за геолошку инспекцију, 
Одељење геолошке и рударске 

инспекције, Сектор за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у области извођења 
геолошких истраживања геолошких ресур-
са, надзор у погледу испуњености услова за 
обављање делатности геолошких истражи-
вања геолошких ресурса као и примене мера 
безбедности и здравља на раду при вршењу 
геолошких истраживања, води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима и при-
купља и евидентира податке у јединственом 
функционалном информационом систему Е-Ин-
спектор; испитује узроке смртних, колективних 
или тешких повреда на раду које су настале у 
току извођења геолошких истраживања, однос-
но истражном простору; прикупља и обрађује 
податке о геолошким објектима које подлежу 
инспекцијској контроли; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима у 
складу са својим овлашћењима; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области геолошко инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци на пословима геолошких истра-
живања, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен струч-
ни испит из области геолошких истраживања, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Краљево

12. Републички рударски инспектор 
са седиштем у Београду, у звању 

самостални саветник
Одсек за рударску инспекцију, Одељење 
геолошке и рударске инспекције, Сектор 

за инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у рударским објекти-
ма у којима се обавља делатност експлоатације 

минералних сировина, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
рударским објектима, води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима и прикупља и 
евидентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему Е-Инспектор; 
испитује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
прикупља и обрађује податке о стању у области 
експлоатације минералних сировина; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области рударско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци на пословима експлоата-
ције минералних сировина, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен стручни испит за обављање послова 
при експлоатацији минералних сировина, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

13. Републички рударски инспектор 
за обављање послова у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Златиборски, 
Моравички и Мачвански управни 

округ, са седиштем у Ужицу, у звању 
самостални саветник

Одсек за рударску инспекцију, Одељење 
геолошке и рударске инспекције, Сектор 

за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у рударским објекти-
ма у којима се обавља делатност експлоатације 
минералних сировина, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
рударским објектима, води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима и прикупља и 
евидентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему Е-Инспектор; 
испитује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
прикупља и обрађује податке о стању у области 
експлоатације минералних сировина; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области рударско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
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искуства у струци на пословима експлоата-
ције минералних сировина, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен стручни испит за обављање послова 
при експлоатацији минералних сировина, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Ужице

14. Републички рударски инспектор 
за обављање послова у подручној 

јединици широј од подручја 
управног округа за Борски, 

Зајечарски, Нишавски, Пиротски, 
Пчињски и Јабланички управни 
округ, са седиштем у Зајечару, у 

звању самостални саветник
Одсек за рударску инспекцију, Одељење 
геолошке и рударске инспекције, Сектор 

за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у рударским објекти-
ма у којима се обавља делатност експлоатације 
минералних сировина, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
рударским објектима, води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима и прикупља и 
евидентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему Е-Инспектор; 
испитује узроке смртних, колективних или теш-
ких повреда на раду у рударским објектима; 
прикупља и обрађује податке о стању у области 
експлоатације минералних сировина; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из струч-
не области рударско инжењерство на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци на пословима експлоата-
ције минералних сировина, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен стручни испит за обављање послова 
при експлоатацији минералних сировина, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Зајечар

15. Републички рударски 
инспектор за вршење надзора над 

електроенергетским постројењима, у 
звању самостални саветник

Одсек за рударску инспекцију, Одељење 
геолошке и рударске инспекције, Сектор 

за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање који се односе на 
рад електроенергетских постројења и уређаја 
у рударским објектима, као и надзор над при-
меном мера безбедности и здравља на раду у 
вези с тим постројењима и уређајима, води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима 
и прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систему 
Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колек-

тивних или тешких повреда на раду у рудар-
ским објектима; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима; пружа стручну и савето-
давну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у припреми предлога ини-
цијатива за измене и доношење нових пропи-
са; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничког и рачунарског 
инжењерства на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у струци 
на пословима експлоатације минералних сиро-
вина, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за инспектора, положен стручни 
испит за обављање послова при експлоатацији 
минералних сировина, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд

16. Руководилац Групе, Група за 
правне и кадровске послове, у звању 

самостални саветник
Одељење за правне, кадровске и опште 

послове, Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, 
пружа стручна упутства државним службеници-
ма у Групи, координира и надзире њихов рад; 
израђује: акте из имовинско-правне области, 
одговоре на жалбе, тужбе, акте у поступку 
пријема државних службеника и намештени-
ка, уговоре из области радних односа и друге 
опште и појединачне правне акте из делокруга 
Секретаријата; предлаже и развија процедуре 
рада у области управљања кадровима; обавља 
послове аналитичара радних места и припрема 
нацрт кадровског плана; учествује у пословима 
реформе државне управе; сарађује са Држав-
ним правобранилаштвом у изради поднесака и 
других аката везаних за заступање Министар-
ства; учествује у спровођењу конкурсних посту-
пака и поступка вредновања радне успешности 
државних службеника; даје савете и смернице 
државним службеницима и руководиоцу у вези 
са спречавањем сукоба интереса; пружа пра-
вну помоћ секторима Министарства у вези са 
применом прописа државне управе; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет годинa радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: 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 компе-
тенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне 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 одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја Службе 
за управљање кадровима о резултатима прове-
ре општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који буду испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
вршиће се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

за радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Уредба о условима и поступ-
ку стицања статуса повлашћеног произвођача 
електричне енергије, привременог повлашће-
ног произвођача и произвођача електричне 
енергије из обновљивих извора енергије) - 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о државној 
управи) - усменом симулацијом; 

за радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
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- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба о 
условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом; Правилник о техничким нормативи-
ма за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Правиник о садржини 
и начину вршења техничког прегледа објекта, 
саставу комисије, садржини предлога коми-
сије о утврђивању подобности објекта за упо-
требу, осматрању тла и објекта у току грађења 
и употребе и минималним гарантним роковима 
за поједине врсте објеката) - усменом симула-
цијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба о 
условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом; Правилник о техничким нормативи-
ма за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Правиник о садржини 
и начину вршења техничког прегледа објекта, 
саставу комисије, садржини предлога коми-
сије о утврђивању подобности објекта за упо-
требу, осматрању тла и објекта у току грађења 
и употребе и минималним гарантним роковима 
за поједине врсте објеката) - усменом симула-
цијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба о 
условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом; Правилник о техничким нормативи-
ма за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Правиник о садржини 
и начину вршења техничког прегледа објекта, 
саставу комисије, садржини предлога коми-
сије о утврђивању подобности објекта за упо-
требу, осматрању тла и објекта у току грађења 

и употребе и минималним гарантним роковима 
за поједине врсте објеката) - усменом симула-
цијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Уредба о 
условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом; Правилник о техничким нормативи-
ма за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Правиник о садржини 
и начину вршења техничког прегледа објекта, 
саставу комисије, садржини предлога коми-
сије о утврђивању подобности објекта за упо-
требу, осматрању тла и објекта у току грађења 
и употребе и минималним гарантним роковима 
за поједине врсте објеката) - усменом симула-
цијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Правил-
ник о прегледима опреме под притиском током 
века употребе; Правилник о техничким захтеви-
ма за пројектовање, израду и оцењивање уса-
глашености опреме под притиском) - усменом 
симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 

- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Правил-
ник о прегледима опреме под притиском током 
века употребе; Правилник о техничким захтеви-
ма за пројектовање, израду и оцењивање уса-
глашености опреме под притиском) - усменом 
симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 8:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Правил-
ник о прегледима опреме под притиском током 
века употребе; Правилник о техничким захтеви-
ма за пројектовање, израду и оцењивање уса-
глашености опреме под притиском) - усменом 
симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици; Правил-
ник о прегледима опреме под притиском током 
века употребе; Правилник о техничким захтеви-
ма за пројектовање, израду и оцењивање уса-
глашености опреме под притиском) - усменом 
симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усагла-
шености) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;
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за радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 11:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 12:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 13:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 

- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе; 

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 14:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац; 

за радно место под редним бројем 15:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - инспекцијски посло-
ви (општи управни поступак и управни споро-
ви; поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) - усменом симу-
лацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о безбедности и 
здрављу на раду) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - возачки испит (Б кате-
горија) - увидом у оверену фотокопију возачке 
дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 16:
- посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада - управљање људским 
ресурсима (радно-правни односи у државним 
органима) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о државној управи) - 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о општем управ-
ном поступку) - усменом симулацијом. 

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет, а за радно 
место под тачком 16. и управљање људским 
ресурсима) - провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство рударства и 
енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Бео-
град, или се предају непосредно на писарници 
Министарства рударства и енергетике, Немањи-
на бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”. 

V Лицe задуженo за давање обавештења о 
конкурсу: Алекса Терзић 011/3604-444.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не 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 рударства и енергетике или у штам-
паној верзији на писарници Министарства рудар-
ства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26. 

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном испиту за инспектора (за радна места под 
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редним бројевима 2-15); оригинал или овере-
на фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту из одговарајуће области у складу 
са законом којим се уређује изградња објека-
та (за радна места под редним бројевима 2-9); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту из области гео-
лошких истраживања (за радна места под ред-
ним бројевима 10. и 11.); оригинал или овере-
на фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту за обављање послова при експлоатацији 
минералних сировина (за радна места под ред-
ним бројевима 12-15).

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

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

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

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 орибављају личне податке о чиње-
ницима 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 држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима / уверење о 
положеном правосудном испиту; уверење о 
положеном испиту за инспектора; уверењe о 
положеном стручном испиту из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката; уверењe о положеном 
стручном испиту из области геолошких истра-
живања; уверењe о положеном стручном 
испиту за обављање послова при експлоата-
цији минералних сировина и возачка дозвола 
о положеном возачком испиту „Б” категорије. 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изја-
ва* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства рударства и енергетике. 

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

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За свих шеснаест 
радних места радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци 
ће се спровести, почев од 8. априла 2022. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни писаним путем на адресе које су навели у 
својим пријавама или путем електронске адресе.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних ком-
петенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило) или у прос-
торијама Министарства рударства и енергетике, 
Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1. Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном 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 вре-
ме 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.

Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је заснова-
ло 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 радна места 
под редним бројевима 2-15).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар рударства и енер-
гетике.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mre.gov.rs) и огласној таб-

ли Министарствa рударства и енергетике; на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-675/2022 од 31. 
јануара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се раднo местo попуњава: 
Министарство финансија - Управа за слободне 
зоне, Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

II Радно место којe се попуњава: 

Радно место шеф Одсека  
у звању виши саветник

у Одсеку за контролу, надзор, развој и 
промоцију слободних зона

1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одсека и коор-
динира, планира и усмерава његов рад; надзи-
ре и усмерава рад у вези са давањем саглас-
ности за одређивање подручја слободне зоне, 
подручја проширења слободне зоне и промене 
локације слободне зоне; учествује и координи-
ра радом комисије за утврђивање испуњености 
услова за почетак рада слободне зоне и изради 
предлога акта о давању сагласности за поче-
так рада слободне зоне; контролише годишње 
извештаје о пословању слободних зона, усме-
рава рад који се односи на припрему инфор-
мације Влади о пословању слободних зона; 
анализира извршење плана надзора и израђује 
извештаје и информације за потребе директора 
Управе и министарства надлежног за послове 
финансија и предлаже додатне мере контроле 
рада у слободним зонама у складу са потре-
бама; организује контакте између заинтересо-
ваних инвеститора и привредних друштава за 
управљање слободном зоном и пружа струч-
ну помоћ инвеститорима у процесу доношења 
одлуке о улагању у слободне зоне и помоћ у 
развоју њихових програма у слободним зона-
ма; сарађује са надлежним органима, стра-
ним институцијама и стручњацима из области 
слободних зона и привредним друштвима за 
управљање слободном зоном; учествује у при-
преми прописа у области рада слободних зона; 
обавља и друге послове по налогу директора и 
помоћника директора Управе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
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или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање седам година радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту. 

Место рада: Нови Београд, Омладинских бри-
гада 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се у више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 

Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:

1. Провера општих функционалних компетен-
ција:
1. организација и рад државних органа Репу-
блике Србије - 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 функ-
ционалне 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 одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције „диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (организацио-
но понашање) - провераваће се путем симула-
ције (писано).
- Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 

(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се путем симулације 
(писано). 
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о слободним зонама, 
Уредба о ближим критеријумима за оцену еко-
номске оправданости одређивања подручја 
слободне зоне и Правилник о облику и садр-
жини извештаја о пословању слободнe зонe) - 
провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни пропи-
си и акти из делокруга радног места (Царин-
ски закон, посебно у делу који се односи на 
слободне зоне и Закон о ПДВ-у, посебно део 
који се односи на пореске олакшице за посло-
вање у слободним зонама) - провераваће се 
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик (енглески 
језик ниво Б1) - провераваће се писано (путем 
теста). 

Напомена: У погледу провере посебне функ-
ционалне компетенције за одређено радно 
место - страни језик (енглески језик ниво Б1), 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглес-
ког језика, на траженом нивоу, и желите да 
на основу њега будете ослобођени тестирања 
компетенције знање страног језика, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Знање страних језика 
који су тражени конкурсом), доставите и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
кометенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Министарства финансија – Управе за 
слободне зоне www.usz.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенције: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
управљање људским ресурсима) - провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Минис-
тарство финансија - Управа за слободне зоне, 
Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Бео-
град или се подносе непосредно на писарни-
ци Управе за заједничке послове републичких 
органа, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови 
Београд са назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лицe задуженo за давање обавештења 
о конкурсу: Јасмина Денић, тел. 011/3117-397 
од 9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је приложен уз текст 
овог конкурса и који је саставни део Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС” број 2/2019 и 67/2021). Образац 
пријаве доступан је на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министар-
ства финансија - Управе за слободне зоне или 
у штампаној верзији на писарници Управе за 
заједничке послове републичких органа, Омла-
динских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма 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 извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).
 
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

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

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 
и 95/18 - аутентично тумачење) 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 садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.
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Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на адресу Министарства 
финансија - Управе за слободне зоне, Нови Бео-
град, Омладинских бригада број 1.

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 1. априла 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама или путем email адресе.

Провере општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина број 2 (источно кри-
ло) и у просторијама Министарства финан-
сија - Управе за слободне зоне, Нови Београд, 
Омладинских бригада бр. 1. Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном 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 вре-
ме 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, 
полажу државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем 
Конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за слободне 
зоне у Министарству финансија.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.usz.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa финансија - Управе за слободне зоне; 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 
- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС” бр. 
2/19 и 67/21) и Закључaка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 Број: 112-4907/2021 од 28. маја 2021. 
године и 51 Број:112-8874/2021 од 28. септем-
бра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шеф Одсека,  
у звању самостални саветник
Одсек за финансијске послове, 

Одељење за финансијске и опште 
послове, Секретаријат Министарства, 

систематизовано
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсе-
ка, пружа стручна упутства, координира и над-
зире рад државних службеника у Одсеку; при-
према и обрађује најсложеније предмете из 
делокруга Одсека и врши преглед и контролу 
обрађених предмета из делокруга Одсека; при-
према Предлог финансијског плана, годишњег 
Финансијског плана, тромесечних цикличних 
планова и месечних планова на дневном нивоу 
и учествује у изради Предлога плана јавних 
набавки Министарства; контролише спро-
вођење законитог, наменског и економичног 
трошења буџетских средстава Министарства и 
реализације налога за плаћање и друге финан-
сијске и административне документације; кон-
тролише документацију за плаћање у складу са 
фискалним, рачуноводственим и другим закон-
ским прописима и оверава захтеве за преузи-
мање обавеза и захтеве за плаћања по преузе-
тој обавези; припрема периодичне извештаје, 
годишњи извештај о извршењу буџета - заврш-
ни рачун Министарства и друге финансијске 
извештаје и прати реализацију буџета у скла-
ду са одобреним средствима на годишњем и 
месечном нивоу; стара се о правилном вођењу 
пословних књига и усклађивању помоћне еви-
денције са Главном књигом Управе за трезор; 
прати примену законских и подзаконских про-
писа из делокруга Одсека; учествује у плани-
рању и спровођењу пројеката који се финан-
сирају из донација, зајмова и других извора; 
учествује у прoцесима који су у вези са струч-

ним усавршавањем државних службеника у 
Одсеку; обавља друге послове по налогу начел-
ника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука или техничко-технолошких на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање пет година радног иску-
ства у струци; положен државни стручни испит; 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за канцеларијске и 
евиденционе послове,  

у звању референт
Одсек за јавност рада, систематизовано

1 извршилац

Опис послова: води евиденције за потре-
бе Одсека; сарађује са писарницом у вези са 
пријемом и експедовањем поште и архиви-
рањем предмета; обавља послове пријема, еви-
дентирања и разврставања предмета упућених 
Одсеку; обавља послове организације састана-
ка, скупова и других догађаја; води записнике 
са одржаних састанака; припрема документа-
цију у вези са службеним путовањима запос-
лених у Одсека; обавља послове скенирања, 
уношења и обраде документа у систем елек-
тронске писарнице и врши електронску интерну 
доставу документације; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека. 

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

Место рада: 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 компе-
тенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција 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);
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3. пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције - 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 фото-
копији.

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

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада руковођења (Основе управљања 
људским ресурсима, управљање променама, 
методологија и технике планирања, праћења 
и, евалуације и извештавање у средњорочном 
и стратешком планирању и о спровођењу јав-
них политика) - провераваће се писано путем 
симулације;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва (Буџетски систем Републике Србије, плани-
рање буџета и извештавање, извршење буџета) 
- провераваће се усмено путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
министарствима, Закон о државним службени-
цима) - провераваће се усмено путем симула-
ције;
4. Посебна функционална компетенција - реле-
вантни прописи из делокруга радног места 
(Уредба о буџетском рачуноводству, Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава и корисника средстава организација 
обавезног социјалног осигурања) - провераваће 
се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (канце-
ларијско пословање, припрема материјала и 
вођење записника на састанцима) - провера-
ваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о државној 
управи и Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе) - про-
вераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
кометенција могу се наћи на интернет презен-

тацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција 
за радно место под бројем 1: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет и управљање 
људским ресурсима) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција 
за радно место 2: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

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

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

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Татјана Јовановић и Верица Јаџић, 
тел: 011/2686-855 од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пуноле-
тан; да кандидату 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 под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства државне 
управе и локалне самоуправе или у штам-
паној верзији на писарници Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, 
Бирчанинова број 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
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 избор-
ног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 

оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

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

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 - др. пропис) прописано је, између оста-
лог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају лич-
не податке о чињеницима садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу.
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XI Врста радног односа: За сва радна мес-
та радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести, почев од 4. априла 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција, 
и понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функцио-
налних компетенција и Интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у просторијама Минис-
тарства државне управе и локалне самоуправе. 

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

Напомене: 

Као државни службеник на извршилачко рад-
но место, може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни 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 неодређе-
но време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време а који 
нема положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар државне управе и 
локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mduls.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa државне управе и локалне 
самоуправе, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Слобода 4
тел. 034/332-440, 034/6196-352

Оглашава

Тужилачки сарадник,  
у звању саветник

3 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и положен правосудни испит и потребне ком-
петенције за ово радно место.

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду у предмети-
ма мање сложености, прати судску праксу, 
израђује нацрте једноставнијих поднесака, 
узима на записник кривичне пријаве, поднеске 
и изјаве грађана, врши под надзором и по 
упутствима јавног тужиоца, односно заменика 
јавног тужиоца послове мање сложености пред-
виђене законом и другим прописима.

Уписничар, у звању референт
2 извршиоца

Услови: Средња стручна спрема друштвеног, 
природног или техничког смера у трајању од 
четири године, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово радно 
место.

Опис послова: Води уписнике, евидентира 
кретање предмета, обележава номенклатурне 
знаке на попису списа, уводи и разводи предме-
те у уписнику, води регистар уписника, сређује 
и архивира завршене предмете, саставља ста-
тистичке прегледе по уписницима и попуња-
ва статистичке упитнике, води одговарајуће 
доставне књиге и књиге експедиције, обавља 
и друге послове по налогу управитеља писар-
нице.

Записничар, у звању референт

Услови: Средња стручна спрема - друштвеног, 
природног или техничког смера, III или IV сте-
пен стручне спреме, положен државни струч-
ни испит, две године радног искуства, положен 
испит за дактилографа прве класе и потребне 
компетенције за ово радно место.

Опис послова: Обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад јавном 
тужиоцу и заменицима јавног тужиоца, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, сређује списе по одредбама Правилника 
о управи у јавним тужилаштвима, врши препис 
текстова и рукописа и израђује све врсте табе-
ла у сарадњи са шефом дактилобироа, коригује 
унете податке, стара се о савременом обли-
ковању текста, припрема и штампа заврше-
не материјале и дистрибуира их корисницима 
услуга, стара се о чувању и преносу података, 
стара се о чувању, брисању и преносу података 
и доступности материјала, исправности биро-
техничке опреме и рационалном коришћењу 
канцеларијског и другог потрошног материјала, 
води уписник за евиденцију штампаних ствари 
и публикација, води евиденцију о свом раду, 
обавља и друге послове по налогу шефа дак-
тилобироа.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функцио-
налне компетенције и понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са коми-
сијом.

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције и то:

- организација и рад државних органа Републи-
ке Србије - провера ће се вршити путем писаног 
теста;
- дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару;
- пословна комуникација - провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „Рад на рачунару”), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа одлучити да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тек-
стовне провере. 

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

За радно место тужилачки сарадник у 
звању саветника: 
- Посебна функционална компетенција у 
области рада управе у јавном тужилаштву - 
познавање прописа из делокруга рада јавног 
тужилаштва - Закона о јавном тужилаштву, 
Правилника о управи у јавним тужилаштвима и 
Закона о државним службеницима (провера ће 
се вршити писаним путем - тестом и усменим 
путем - разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција у 
области вештине управљања преткривичним 
поступком (провера ће се вршити писаним 
путем - тестом и усменим путем - разговором 
са кандидатом).
- Pосебна функционална компетенција у 
области поседовања знања и вештина за изра-
ду нацрта тужилачких одлука и других аката 
(провера ће се вршити писаним путем - тестом 
и усменим путем - разговором са кандидатом).

За радно место уписничара у звању рефе-
рента: 
- Посебна функционална компетенција у 
области рада писарница у јавном тужилаштву 
- познавање релевантних прописа из делокруга 
рада јавног тужилаштва и писарнице (Закон о 
јавном тужилаштву, Правилника о управи у јав-
ном тужилаштву и Закон о државним службени-
цима). Провера ће се вршити писаним путем - 
тест и усменим путем - разговор са кандидатом. 
Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата а време за припрему усме-
ног задатка не можс бити дуже од 30 минута.
Посебна функционална компетенција у области 
рада писарница у јавном тужилаштву - посе-
довање знања и вештина потребних за рад на 
пословном софтверу (провера ће се вршити 
путем писаног теста и усменим путем - разгово-
ром са кандидатом).

За радно место записничара у звању 
референта: 
- Посебна функционална компетенција у 
области рада дактилобироа у јавном тужи-
лаштву - познавање релевантних прописа из 
делокруга рада јавног тужилаштва и дакти-
лобироа (Закон о јавном тужилаштву, Правил-
ника о управи у јавном тужилаштву и Закон 
о државним службеницима). Провера ће се 
вршити писаним путем - тест и усменим путем 
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- разговор са кандидатом. Време израде писа-
ног задатка не може бити дуже од једног сата 
а време за припрему усменог задатка не можс 
бити дуже од 30 минута; положени испит за 
дактилографа I-класе. 
За радно место записничара у звању референта 
испуњеност посебне функционалне компетен-
ције - положен испит за дактилографа I-класе, 
доказује се сертификатом, односно потврдом 
о положеном испиту дактилографа I-класе; 
провера посебних компетенција - поседовање 
знања и вештина потребних за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима - неће 
се вршити јер тужилаштво не поседује такав 
софтвер.

Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата а време за припрему усме-
ног задатка не може бити дуже од пола сата. 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу посебних функционалних компетен-
ција, врши се провера понашајних компетен-
ција.

Провера понашајних компетенција: пона-
шајне компетенције су управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет 
и њихову проверу вршиће дипломирани психо-
лог или обучени процењивач на основу интер-
вјуа базираног на компетенцијама или писаним 
путем.

Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре понашајних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу понашајних 
компетенција, приступа се фази у којој се спрово-
ди Интервју са комисијом.Интервју са Комисијом 
и вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа-провераваће се путем 
интервјуа са Комисијом (усмено). Све наведене 
компетенције Комисије ће проверити у року од 
три месеца рачунајући од дана истека рока за 
пријаву на оглас по предметном конкурсу. База 
питања биће објављена на интернет страници 
тужилаштва (https://kg.os.jt.rs/konkursi).

Општи услови за запослење (чл. 45 ст. 
1 Закона о државним службеницима): 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа; да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 месеци; да 
има прописану стручну спрему и да испуња-
ва услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места. 
Образац пријаве на конкурс, докази који се 
прилажу и адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс: 

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страни-
ци Основног јавног тужилаштва у Крагујевцу 
(https: //kg.os.jt.rs/konkursi) или у штампаној 
верзији у Управи тужилаштва ул.Слободе бр. 
4, 34 000 Крагујевац. Образац пријаве мора 
бити својеручно потписан. Образац пријаве 
на конкурс садржи: податке о конкурсу; лич-
не податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; податке о образовању и поло-
женом државном испиту; 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 држав-
ним органима. Пријава на јавни конкурс може 
се поднети путем поште или непосредно на 
адресу Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, 
Слободе бр. 4, 34000 Крагујевац са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс”. Приликом пријема 
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује на јав-
ном конкурсу. Подносилац пријаве биће оба-
вештен о додељеној шифри у року од три дана 
од дана пријема пријаве на начин на који је у 
пријавио назначио доставу обавештења.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакте (адресе 
или бројеви телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве. Провера 
свих компетенција ће се обавити у Основном 
јавном тужилаштву у Крагујевцу, Слободе бр. 
4, 34000 Крагујевац.

Остали докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старији од 6 месеци); 
потврда да кандидату није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандида-
ти који су радили у државном органу); оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверене фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство); уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима. 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; сертификат 
или други доказ о познавању рада на рачунару 
(уколико поседује исти).

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којим се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о положеном државног стручног испита за 
рад у државним органима, уверење да канди-
дат није осуђиван казану затвора од најмање 6 
месеци. 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.

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

Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и само у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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 поступ-
ку, 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 Основно јавно тужи-
лаштво у Крагујевцу, ул. Слободе бр. 4, 34 
000 Крагујевац, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места” (навести 
назив радног места за које се подноси пријава). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао).

Рок за подношење пријава: износи 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидати који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу
Управа тужилаштва: Биљана Ботић, секретар у 
Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу, тел. 
034/332-440, 034/6196-352

Напомене: Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Неблаговремен, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене Закључком комисије.Свака фаза изборног 
поступка у селекцији кандидата биће елимина-
циона.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
шест месеци. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Кандидати без положенм државног 
стручног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандида-
ти са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу 
на кандидате без положеног државног стручног 
испита. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих и посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту Осно-
вног јавном тужилаштву у Крагујевцу, (https: //
kg.os.jt.rs/konkursi/). Обавештавају се учесници 
јавног конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника. 
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Администрација и управа

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичном роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола. Овај оглас 
објављује се на интернет презентацији Осно-
вног јавног тужилаштва у Крагујевцу, (https: 
//kg.os.jt.rs/konkursi) на порталу е-управе, на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на огласној табли, интернет пре-
зентацији и публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.

КРУШЕВАЦ

ЈАВНА УСТАНОВА
„СПОРТСКИ ЦЕНТАР СТАЛАЋ 

- ГРАД СТАЛАЋ”
37210 Ћићевац, Карађорђева 106

тел. 037/811-260

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, лице које је кандидат мора да испуња-
ва и следеће посебне услове: да има стечено 
високо образовање: на основним академским 
студијима у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијима, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем по пропису који је важио 
до 10. септембра 2005. године; да кандидат 
има најмање 3 године радног искуства. Струч-
на оспособљеност, знање и вештине оцењују 
се у изборном поступку, увидом у доказе који 
су приложени уз пријаву кандидата и усменим 
разговором са кандидатима који испуњавају 
услове утврђене конкурсом. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс кандида-
ти су да приложе: кратку биографију са контакт 
подацима, фотокопију личне карте, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија), диплому о стручној спре-
ми (оригинал или оверена копија), лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци), уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање посла дирек-
тора и да се против њега не води кривични 
поступак, потврде, уверења или друге испра-
ве којима се доказује радно искуство, предлог 
програма рада и развоја установе за мандатни 
период од 4 године. Рок за подношење прија-
ве на јавни конкурс је 15 дана, а почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на јавни конкурс са нео-
пходном документацијом и доказима о испуње-
ности услова подносе се на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора - не отварати”. 

ВРШАЦ

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Жарка Жрењанина 41-43

Оглашава

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Вршцу, улица Жарка Зрењанина 
бр. 41-43, Вршац

II Радна места које се попуњавају: 

Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

2 извршиоца

III Опис послова: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога је распоређен, пише записни-
ке на суђењима, позиве за рочишта, доставни-
це и повратнице и обавља све послове израде 
судских одлука по диктату судије, сачињава 
списак предмета за рочишта и истиче их на 
огласну таблу и улазна врата суднице, дос-
тавља извештај са суђења у судску управу 
уз евиденцију начина решавања предмета и 
ефективног присуства судија поротника на 
рочиштима, води рачуна о уредности списа, 
попуњава обрасце, решења о кажњавању све-
дока, наредбе за привођење, решење о испла-
ти трошкова сведоцима, вештацима и судијама 
поротницима, попуњава статистичке листове и 
поступа по наредби судије, врши унос података 
у електронској форми у складу са АВП-ом, по 
потреби дежура са судијом ради увиђаја, раз-
води рочишта и друге податке у електронском 
уписнику, обавља и друге послове по налогу 
управитеља писарнице, судије или председни-
ка суда.

IV Услови: III или IV степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци, положен испит за дактилографа прве 
класе, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на овом радном 
месту.

V Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције и то: из области организа-
ција и рад државних органа републике србије; 
из области знања и вештина дигитална писме-
ност; из области знања и вештина пословна 
комуникација. 

Опште функционалне компетенције комисија 
ће проверавати редоследом како је наведено, 
а кандидат који освоји један бод у провери 
одређене компетенције искључиће се из даљег 
изборног поступка.

Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати из 20 питања. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти комисија методом случајног избора из базе 
питања која је објављена на интернет презен-
тацији Основног суда у Вршцу (www.vs.os.sud.
rs). Кандидати ће тест радити у папирној фор-
ми. Време за израду теста је 30 минута.

Компетенција дигитална писменост провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачуна-
ру. Кандидатима ће се поставити задаци слич-
ни задацима који су објављени на интернет 
презентацији Основног суда у Вршцу. Време за 
израду задатка је 10 минута. У погледу опште 
функционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 

калкулације), ако кандидат поседује одгова-
рајући сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Компетенција пословна комуникација провера-
ваће се решавањем теста који ће се радити у 
папирној форми. Кандидати тест решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одго-
вора из постављених задатака који ће бити 
слични задацима објављеним на интернет пре-
зентацији Основног суда у Вршцу. Време за 
израду задатка је 20 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
а укупан број бодова који се могу доделити кан-
дидату износи највише 9 бодова.

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

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: поседовање знања и вешти-
на за област рада административни послови 
односно канцеларијско пословање и припрема 
материјала и вођење записника (провера ће се 
вршити усменим путем - разговор са кандида-
том), поседовање знања и вештина за област 
дактилобиро (положен испит за дактилогра-
фа 1А или 1Б класе - доказује се уверењем, 
сертификатом који се подноси уз пријаву), за 
област релевантни прописи познавање прописа 
из делокруга радног места - Закон о државним 
службеницима, Судски пословник, познавање 
подзаконских аката, интерних процедура и 
других аката органа релевантних за обављање 
послова радног места записничар (провера ће 
се вршити писменим путем - тест).

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати тест решавају 
заокруживањем једног од више понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима (коришћење уцбеника, бележака, 
мобилних телефона, преписивање и друго) 
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том 
случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом слу-
чајног избора из базе питања која је објављена 
на интернет презентацији Основног суда у Врш-
цу. Кандидати ће тест радити у папирној фор-
ми. Време за израду теста је 30 минута. Макси-
малан број бодава на тесту је 15.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
радног места записничар. Време разговора је 
30 минута.

3. Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне ком-
петенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција вршиће се од 
стране дипломираног психолога и подразумева 
психолошку процену способности, особина лич-
ности и мотивација за конкретно радно место.
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4. Интервју са Комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-
нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа. Максималан 
број бодова који кандидат може добити је 6.

VI Место рада: Вршац, Жарка Зрењанина бр. 
41-43

VII Трајање радног односа: радни однос се 
заснива на неодређено време

VIII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (члан 
45 став 1 Закона о државним службеницима); 

IX Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу: пријава на конкурс под-
носи се на Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет страници Основног суда у Вршцу 
www.vs.os.sud.rs Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан. Образац пријаве на кон-
курс садржи: податке о конкурсу, личне подат-
ке, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа, податак о знању рада на рачу-
нару, податак о знању страног језика, додат-
не едукације, радно искуство, посебне услове, 
добровољно дату изјаву о припадности нацио-
налној мањини, посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима; пријава на јавни конкурс може се 
поднети путем поште или непосредно на адре-
су: Основни суд у Вршцу, ул.Жарка Зрењанина 
бр. 41-43, Вршац; 
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од 3 дана од дана пријема прија-
ве на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења.

Докази који се прилажу уз пријаву: уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; диплома или уве-
рење којом се потврђује стручна спрема; уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
за радно место записничар; уверење издато од 
стране суда да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од шест месеци); 
уверење издато од стране надлежног органа 
(МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије 
од шест месеци); потврду да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државног орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу; доказ о радном искуству (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство).

Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник 
конкурса опредељује да ли ће сам достави-
ти податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 18/2016) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 

по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Документ о чињеницама о којима 
се води службена евиденција је: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Потребно 
је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 
1а) којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. Обрасци 1. и 1а. могу се 
преузети на интернет презентацији Основног 
суда у Вршцу у оквиру обавештења о конкур-
су. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
претходно наведене доказе.

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, 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 нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена од стране јавног бележ-
ника.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће се 
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе, бројеве 
телефона или e-mail адресе) које су навели у 
пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у прос-
торијама Основног суда у Вршцу, Жарка Зрења-
нина бр. 41-43.

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

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: Осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

Адреса на коју се подноси пријава на јав-
ни конкурс: Основни суд у Вршцу, ул.Жарка 
Зрењанина бр. 41-43, Вршац, са назнаком „За 
јавни конкурс”.

XI Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на рад-
ном месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презента-
цији суда према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Мирјана Секу-
лић, административно-технички секретар, кон-
такт телефон: 013/831-343, лок.103.

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

Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије.

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

Кандидати без положеног државног стручног 
испита за рад у државним органима примају 
се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на канди-
дате без положеног државног стручног испита. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац Основног суда у 
Вршцу.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Основног суда у Вршцу www.vs.os.
sud.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих и посебних функ-
ционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs.

Трговина и услуге

СТУДИО ЛЕПОТЕ
„FINGERS”

11070 Нови Београд, Шпанских бораца 24/1
тел. 060/4131-370

Маникир - педикир
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или II степен стручне спре-
ме. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

СД „РАДНИЧКИ”, РЕСТОРАН
11000 Београд, Ђурићева 3А

тел. 011/7839-998

Кувар

УСЛОВИ: Завршена средња школа, занимање 
кувар; потребно радно искуство. Рад у ресто-
рану националне кухиње, у сменама. Директ-
но упућивање кандидата према договореним 
терминима за разговор: ресторан „Раднички”, 
Ђурићева 3а.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„АУТО КУЋА ГУДАЛОВИЋ” ДОО
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 1
тел. 066/8404-412

Перач аутомобила

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у 
било којем занимању, пожељно радно искуство, 
возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на 
e-mail: office@akgudalovic.rs.

PLANTING
ДОО ЖИРОВНИЦА

Баточина
тел. 063/638-867

Радник за подизање и одражавање 
зелених површина

предвиђен пробни рад три месеца
2 извршиоца

Опис посла: радови на подизању и одржавању 
зелених површина.

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
возачка дозвола Б категорије. За више инфор-
мација, кандидати могу позвати телефон број 
063/638-867, најкасније до 31.03.2022. године.

ДУШКА АТАНАЦКОВ
ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

21000 Нови Сад
Светозара Милетића 4

Продавац - продаја кнедли
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

Услови рада: рад у сменама, обавезан пробни 
рад. Јављање кандидата на телефон: 064/1920-
608. Пријаве кандидата на e-mail: k.duska.k@
gmail.com

ДДОР НОВИ САД
ФИЛИЈАЛА СОМБОР

25000 Сомбор, Булевар Михајла Пупина 8
тел. 066/8811-683

e-mail: katarina.vujicic@ddor.co.rs

Продавац полисе осигурања
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије. Теренски рад. Рок за 
пријаву је до попуне.

ДУШКО ЛАЦКОВИЋ ПР
ЕЛЕКТРО НЛ ПОСТАВЉАЊЕ 

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ
24214 Доњи Таванкут, Матка Вуковића 25

тел. 061/2090-134

Помоћник електричара
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на врсту и степен струч-
не спреме, небитно радно искуство. Теренски 
рад, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 061/2090-134. Рок за пријаву 
је 30 дана.

БАЛКАН РЕСТ ДОО
11000 Београд, Гајева 10

Кувар
у ресторану националне кухиње

Место рада: Вождовац, Бели Поток. Јављање 
кандидата на број телефона 064/6421-619 од 
10 до 12 часова.

381 DISPATCH KRAGUJEVAC
тел. 060/33-59-250

e-mail: n.dimitrijevic@drgilbert-centar.com

Accounting Assistant
пробни рад

УСЛОВИ: Образовање: од IV до VII нивоа ква-
лификације, без обзира на занимање; одлично 
познавање енглеског језика (комплетна комуни-
кације је на енглеском језику, писана и усмена); 
знање рада на рачунару (MS Office пакет); рад-
но искуство није неопходно. Првих месец дана 
рада (док се новозапослени не осамостали у 
раду) организована је обука и увођење у посао. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
контакт телефон: 060/3359-250, а своју радну 
биографију треба да доставе на e-mail адресу: 
n.dimitrijevic@drgilbert-centar.com најкасније до 
2403.2022. године.

EUROSECURITY DOO
11000 Београд, Земун, Аутопут 22

Радник обезбеђења  
- приватно обезбеђење

место рада Нови Сад
14 извршилаца

Услови рада: рад у сменама, рад ван просторија 
послодавца, обезбеђен превоз. Јављање канди-
дата на контакт телефон 060/2460-009.

„BUDA ANTIQUE & ART STORE”
21000 Нови Сад, Дунавска 25

Продавац у галерији, антикварници
на одређено време

УСЛОВИ: основна информатичка обука, 
енглески језик - средњи ниво. Јављање канди-
дата на телефон 064/9761-863. Пријаве канди-
дата на e-mail: doodubaje@gmail.com

НАПРЕД - УГОСТИТЕЉСТВО ДОО
11000 Београд, Билећка 57

Собарица
на одређено време

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; радно 
искуство 6 месеци. Заинтересовани кандидати 
се могу јавити на контакт телефон 063/305-964. 
Пријаве слати на e-mail: finansije@hotel-n.rs. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ЕНТЕРИЈЕР ПАВЛОВИЋ ДОО
11000 Београд - Бели Поток

Булевар Патријарха Германа 86 а
тел. 011/3907-700

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фон 011/3907-700, 011/3907-800; 063/1137124. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

БАЛКАН ПАРК БЕОГРАД
11000 Београд

Бели Поток, Кружни пут 3

Ноћни чувар

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; пожељ-
но поседовање возачке дозволе Б категорије; 
без обзира на радно искуство. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
064/6421-619 радним данима од 10 до 12 часо-
ва. Конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

СЗТР „КОПАОНИК”
34000 Крагујевац

тел. 069/1610-800, 063/610-800

Помоћни каменорезац

УСЛОВИ: Од I до IV без обзира на ниво кавли-
фикације и на занимање; радно искуство није 
неопходно. Заинтересовани кандидатитреба да 
позову за више информација на контакт теле-
фон: 069/1610-800 или 063/610-800, најкасније 
до 31.03.2022. године.

ТР „АМАНДА”
18000 Ниш, Пантелејска 56а

Продавац у маркету
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме; пожељно радно искуство у трговини. 
Заинтересовани кандидати јављају се на кон-
такт телефон: 063/274-846.

„АБР” ДОО
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 24/6

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: trgovina@abr.co.рс или се јављају на 
контакт телефон: 018/527-784.

„MIKROTEC OPTIKA” DOO
21241 Каћ, Манастирска 1

Обрађивач стакла - обрада сочива
на одређено време

9 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, пробни рад. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 063/8501-907. 
Пријаве кандидата на мејл: aleksandra.andjelic@
mikrop.com

BERMILTON PROPERTIES 
MENAGEMENT

11070 Нови Београд, Савски Насип 7
тел. 060/0335-669

Одржавање хигијене  
у кругу БИГ Панчево

место рада Панчево
2 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање: I степен стручне спре-
ме или лица без занимања; потребно је радно 
искуство. Услови рада: рад у сменаме. Трајање 
конкурса до 31.03.2022. године. Јављање кан-
дидата на телефон: 060/0335-669, лице за кон-
такт: Славка Ивковић.
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ДОО „АЛФА МАРКЕТИ БМ” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милана Ракића 4

тел. 064/670-428

Продавац у маркету
4 извршиоца

УСЛОВИ: III-VII1 ссс, без обзира на образовни 
профил и радно искуство. Услови рада: рад у 
сменама, обезбеђен превоз. Контакт телефон: 
064/670-428. Контакт особа: Анђелија Благоје-
вић, e- mail: andja.alfamarket@gmail.com. Оглас 
је отворен до попуне радног места. 

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица 

Николе Пашића 22

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслог 

становништва са кућним лечењем 
и медицинском негом, хитном 

медицинском помоћи, поливалентном 
патронажном службом

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати морају испуњавати и сле-
деће посебне услове: 1. високо образовање 
медицинске струке: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. положен стручни испит; 3. лицен-
ца; 4. најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Уз пријаву се подно-
си: фотокопија дипломе о завршеном високом 
образовању медицинске струке (звање доктор 
медицине); фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопија извода из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); фотокопија лиценце или решења о 
издавању лиценце Лекарске коморе Србије; 
кандидати који имају радно искуство потребно 
је да доставе доказ / потврду о радном / волон-
терском стажу у струци; потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном и 
e-mail адресом.

Магистар фармације  
медицински биохемичар

на одређено време због повећаног 
обима посла, за рад  

у Служби за дијагностику,  
Сектор лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати морају испуњавати и сле-
деће посебне услове: 1. високо образовање из 
области фармације - одсек биохемија: на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. положен струч-
ни испит (пожељно није обавезно); 3. лицен-
ца (пожељно није обавезно); 4. најмање шест 
месеци радног искуства (пожељно није обавез-
но). Уз пријаву се подноси: фотокопија дипломе 
о завршеном високом образовању из области 
фармације - одсек биохемија; кратка лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефо-
ном и e-mail адресом.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 30 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање и порталу 
Министарства здравља РС. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу или на e-mail: pravno@
dzzagubica.rs. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање. Како достављену докумен-
тацију подносиоца молби на објављене кон-
курсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата на 
расписани конкурс биће саопштена изабраном 
кандидату. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Жагубица.

ДОМ ЗДРАВЉА 
18400 Прокупље 

Ћирила и Методија 4
тел. 027/8150-004

Ликвидатор

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на 
рачунару; најмање годину дана радног иску-
ства на истим или сличним пословима. Канди-
дати достављају: пријаву на конкурс; кратку 
биографију, са адресом и контакт телефоном; 
оверену копију дипломе (уверења) о стеченом 
средњем образовању; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издата на девојачко презиме); потвр-
ду претходног послодавца о стеченом радном 
искуству у струци - не старију од 30 дана (ори-
гинал). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Оглас ће бити 
објављен и на web сајту Министарства здравља 
Републике Србије и web сајту ДЗ Прокупље. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту ДЗ Прокупље. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставља-
ти лично или поштом у затвореној коверти на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас - ликвидатор”.

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре - техничара. Канди-
дати достављају: пријаву на конкурс; кратку 
биографију, са адресом и контакт телефоном; 
оверену копију дипломе (уверења) о стеченом 
средњем образовању; оверену копију о положе-
ном стручном испиту; оверену копију лиценце; 
фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су дипломе, лиценца или уверења изда-
те на девојачко презиме); потврду претходног 
послодавца о стеченом радном искуству у стру-
ци - не старију од 30 дана (оригинал). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Оглас ће бити објављен и на web сајту 
Министарства здравља Републике Србије и web 
сајту ДЗ Прокупље. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту ДЗ Прокупље. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављати лично или поштом са наз-
наком „Пријава на оглас - медицинска сестра 
- техничар у амбуланти”. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла општег смера, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре - технича-
ра. Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопија-
ма докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наве-
деној адреси са назнаком радног места за које 
се подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат 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.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

1) Виши / високи струковни 
физиотерапеут

УСЛОВИ: виша / висока медицинска школа 
смер - виши / високи струковни физиотерапеут 
(VI степен стручне спреме), положен стручни 
испит.

2) Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер лабо-
раторијски техничар (IV степен стручне спре-
ме), положен стручни испит.

3) Спремачица

УСЛОВИ: основно образовање. 

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава пси-
хо-физичку и здравствену способност за рад 
под посебним условима рада и сменски рад. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и са тачно наве-
деним радним местом за које кандидат конку-
рише; извод из матичне књиге рођених и извод 
из матичне књиге венчаних (ако је извршена 
промена презимена); диплому о завршеној 
школи наведеној у условима за заснивање рад-
ног односа (и сва четири сведочанства за рад-
но место под бројем 2); потврду о положеном 
стручном испиту (за радна места под 1 и 2); 
потврду из ПИО фонда о радном стажу; извод 
са евиденције Националне службе за запошља-
вање; решење или лиценца (за радна места 
под 1 и 2). Приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Опште болнице 
Параћин или послати на горе наведену адре-
су, у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад 
приликом заснивања радног односа. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији НСЗ „Послови”. Оглас је објављен 
и на web сајту Министарства здравља. Небла-
говремене пријаве, као и пријаве са непотпу-
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ном или неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратити на 
телефон 035/8155-101.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Возач санитетског возила
у болничким условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средња стручна спрема, IV или III степен стру-
чне спреме; возачка дозвола за Б, БЕ, Ц, Ц1, Ф 
и М категорију возила; здравствена способност 
за управљање моторним возилом Б, БЕ, Ц, Ц1, 
Ф и М категорије. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи (IV или III степен стручне спреме); ове-
рену фотокопију возачке дозволе; оверену 
фотокопију лекарског уверења о здравственој 
способности за управљање моторним возилом 
Б, БЕ, Ц, Ц1, Ф и М категорије; очитану личну 
карту; кратку биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу или непосредно у Болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. 

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Доктор стоматологије
(уз рад у теренским амбуланатама)

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, 
поред општих услова предвиђених законом, 
су: завршен стоматолошки факултет (VII сте-
пен стручне спреме) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање три године радног искуства у 
звању доктора стоматологије; положен струч-
ни испит; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне 
карте, кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и оверене фотокопије доку-
мената којима доказују да испуњавају услове 
конкурса (диплома којом се потврђује струч-
на 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 књи-
гама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, 
број 20/09), достављају у затвореној коверти 
поштом на горе наведену адресу или лично у 
просторијама Кадровске службе ДЗ Владимир-
ци, са назнаком „Пријава за конкурс - доктор 
стоматологије”. 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 које буду 
примљене у Дому здравља после попуне рад-
ног места наведеног у овом огласу неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје 
отворен у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”, Националне службе за 
запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Возач возила Б категорије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије. 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 кон-
курс се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни 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.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

1) Доктор медицине специјалиста  
у радиолошкој дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику, 
Одсек за рендген дијагностику - 

Заједничке медицинске делатности, 
пробни рад од 3 месеца

2) Доктор медицине специјалиста  
у операционим салама

у Служби за неонатологију - Болница  
за гинекологију и акушерство,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен 
медицински фaкултет), положен стручни испит 
по завршеном медицинском факултет, положен 
специјалистички испит из области Радиоло-
гије (за радно место 1); положен специјалис-
тички испит из области Педијатрије (за радно 
место 2); радно искуство у области конкурса. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, e-mail адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак, 
својеручно потписана, диплома о завршеном 
медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из мати-
чне књиге венчаних ако је кандидат променио 
презиме, доказ о радном искуству након поло-
женог стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице или уверење о 
радном стажу из ПИО Фонда).

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос; уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд); ове-
рене фотокопије дипломе, уверења о положе-
ном стручном испиту и уверења о положеном 
специјалистичком испиту, лиценцу или решење 
о упису у Лекарску комору Србије; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; фотоко-
пију личне карте нечиповане, односно чипова-
ну доставити на очитавање; фотокопију одјаве 
са претходног осигурања (М образац). Комисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и 
потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-

вају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. 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 кадров-
ске и административне послове КБЦ Земун. 
Кандидати су дужни да своје пријаве доставе 
писарници КБЦ Земун у затвореној коверти 
са назнаком „За јавни оглас за пријем у рад-
ни однос на неодређено време” са навођењем 
радног места за које конкуришу, лично или 
путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Оглас 
је објављен код Нацоналне службе за запошља-
вање, на web страници Министарства здравља 
РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници и оглас-
ној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом неће бити разматра-
не. Кандидати који не буду изабрани докумен-
тацију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

1) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

у Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Одељење операционог 
блока са стерилизацијом, Клиника за 

хирургију, пробни рад од 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима у 

Служби урологије, Одељење клиничке 
урологије, Клиника за хирургију,  

пробни рад од 3 месеца

3) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

у Служби гастроентерологије са 
хепатологијом, Одељење хепатологије, 

Клиника за интерну медицину,  
пробни рад од 3 месеца

4) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

у Служби пулмологије са 
пнеумофтизиологијом, Одељење 
пулмологије, Клиника за интерну 
медицину, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сеста-
ра и здравствених техничара Србије. Уз пријаву 
на конкурс, прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом, изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак - својеручно 
потписана; диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - општи смер, уверење о поло-
женом стручном испиту након завршене средње 
медицинске школе, сведочанства за сваки раз-
ред средње школе, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме. 

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
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лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију уверења 
о држављанству, лиценцу или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара - техничара 
Србије, фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да 
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком ”За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” 
са навођењем радног места за које конкуришу, 
лично или путем поште на адресу: Клиничко 
болнички центар Земун, 11080 Београд, Вукова 
9. Оглас је објављен код Нацоналне службе за 
запошљавање, на web страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страни-
ци и огласној табли Клиничко болничког центра 
Земун Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабра-
ни документацију могу преузети на писарници 
Клиничко болничког центра Земун.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење гастроентерохепатологије, 
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицин-
ска сестра - техничар, педијатријски / општи 
смер; положен стручни испит; најмање шест 
месеци радног искуства.

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење кардиологије, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра - техничар, педијатријски / општи смер; 
положен стручни испит; најмање шест месеци 
радног искуства.

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем медицинске сестре - техни-
чара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања - 2 (два) извр-
шиоца”. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-

за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Референт за административне 
послове, послове одбране и архиве

на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој школи; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству, најмање 2 годи-
на радног искуства у књиговодству (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон. 

Референт за финанијско 
рачуноводствене послове

на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV/VI степен стручне 
спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој / вишој 
школи; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству, најмање 2 
година радног искуства у књиговодству (фото-
копија радне књижице или потврда послодав-
ца); биографију са адресом и контакт телефон. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос”. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа; положен стручни испит; линценца за 
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи за занимање лаборато-
ријски техничар; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних уколико је дошло до промене лич-

ног имена; кратка биографија (ЦВ), са адресом, 
контакт телефоном и интернет адресом.

Медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи,  

на одређено време ради замене  
дуже одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа; положен стручни испит; линценца за 
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи за занимање медицинска 
сестра - техничар; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних уколико је дошло до промене лич-
ног имена; кратка биографија (ЦВ), са адресом, 
контакт телефоном и интернет адресом.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас 
ће бити објављен и на званичном сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије, на огласној 
табли и на интернет презентацији ДЗ Босиле-
град. Одлука о избору кандидата биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава и биће објављена на огласној 
табли ДЗ Босилеград. По завршеном огласу, 
предата документа могу бити враћена канди-
датима на лични захтев. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат дужнан је да 
достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на одређено време за 
послове ____ (навести радно место за које се 
конкурише)”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

- ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

интерна медицина
пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши и интернистичке прегле-
де пацијената, врши интерпретацију електро-
кардиограма, предлаже медикаментозну и дру-
гу терапију у извештају о здравственом стању 
пацијента; ради у комисијама уколико је то 
потребно, фактурише здравствене услуге које 
пружа; ради и друге послове из области своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе, којима је одговоран за свој 
рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из интерне медицине, едукација из ултраз-
вучне дијагностике; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
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из интерне медицине, едукација из ултразвучне 
дијагностике. Радно искуство / додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца; специјалис-
тички испит; најмање три године и шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице; ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са про-
писима и планом рада службе; врши дијагно-
стику и благовремено лечење пацијената, про-
писује лекове и медицинска средства; указује 
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара спе-
цијалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента; спроводи здрав-
ствену заштиту из области менталног здравља; 
у поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво; води потпуну меди-
цинску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге које 
пружа; сви лекарски прегледи и здравствене 
услуге из области педијатрије: превентивни 
лекарски прегледи, лекарски прегледи у саве-
товалишту, лекарски преглед пре имунизације, 
лекарски преглед за превремени полазак дете-
та у школу, педијатријски преглед новорођен-
чета у стану, преглед пред упућивање у уста-
нову за колективни боравак, категоризација 
деце ометене у психо-физичком развоју, едука-
ција средњег, вишег и високог кадра у оквиру 
Програма стручног усавршавања, стручно води 
здравствене раднике током стажа и приправ-
ничког стажа и одговоран је за њихов рад; ради 
у комисијама и на посебним програмима пре-
ма плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, 
вакциналног картона, спровођење здравстве-
но-васпитног рада у складу са планом, саве-
товање са родитељима, одговара за заштиту 
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непо-
средног руководиоца, за свој рад одговоран је 
непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из педијатрије; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије. Радно искуство / додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца; специјалис-
тички испит; најмање три године и шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; 
познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту, фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 

фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник - 

ликвидатор
пробни рад 3 месеца

Опис послова: припрема податке, извештаје и 
информације о финансијском пословању; при-
према и обрађује захтеве за плаћање по разли-
читим основама; прати прописе и води евиден-
цију измена прописа из делокруга рада; води 
евиденције из делокруга рада и извештава о 
извршеним активностима; евидентира пословне 
промене, припрема и обрађује документацију 
за пословне промене исказане на изводима 
рачуна, контролише електронске налоге за 
плаћање, чува и архивира документацију из 
делокруга рада, врши рачунску и суштинску 
контролу документације по основу које се врше 
готовинска и безготовинска плаћања, провера-
ва регистрацију фактура у Централном регистру 
фактура пре плаћања истих; припрема вирман-
ске налоге за плаћање у папирном или елек-
тронском облику, води књигу улазних фактура 
и евидентира сва плаћања; води рачуна о бла-
говременом и наменском коришћењу финан-
сијских средстава, обрачунава путне налоге у 
складу са Законом и нормативним актима ДЗ, 
води евиденцију издатих путних налога, лик-
видира главну благајну, ради на усаглашавању 
са књиговодством, ради и остале послове из 
домена свог реферата по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање економске струке: на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на студијама 
у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење), најмање 
три године радног искуства. Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној школи и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. 

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

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
тел. 038/646-24, факс: 038/646-24

e-mail: dzgracanica@gmail.com

1. Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
високо образовање, на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; медицински факултет, VII степен обра-

зовања, Додатна знања /испит/ радно иску-
ство: положен стручни испит, важећа лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

2. Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи
за рад у Служби СХМП

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
високо образовање, на интегрисаним академ-
ским студијама из области медицине, по про-
пису који уређује, високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; медицински факултет, VII степен обра-
зовања. Додатна знања /испит/ радно иску-
ство, положен стручни испит, важећа лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

3. Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти - општег смера

4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
средња медицинска школа, општи смер, IV сте-
пен образовања, додатна знања /испит/радно 
искуство, положен стручни испит, лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. 

4. Медицинска сестра - техничар 
у амбуланти, гинеколошко-

акушерског смера

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
средња медицинска школа, гинеколошко-аку-
шерски смер, IV степен образовања. Додатна 
знања /испит/радно искуство, положен стручни 
испит, лиценца или решење о упису у надлежну 
комору. 

5. Портир / чувар

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
средње или основно образовање, додатна 
знања/испит /радно искуство. 

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, 
адресом, e-mail адресом и контакт телефоном, 
кандидати у затвореној белој коверти подно-
се: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту за радна место 1, 2, 3 и 4; ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе или фотокопију решења о упису у име-
ник коморе за радна места 1, 2, 3 и 4; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
личну карту (очитану); оверену фотокопију 
уверења о држављанству; лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за који се заснива радни однос у оригина-
лу. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в.д. директор. Одлука о избо-
ру кандидата који ће бити примљен у радни 
однос биће донета у року од највише 30 дана 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 978 | 16.03.2022.40

Медицина

од дана завршетка огласа. Пре заснивања рад-
ног односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: уверење да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд) не старије од 6 месеци; уверење о 
(не)кажњавању (уверење издаје полицијска 
управа) не старије од 6 месеци. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа на интернет стра-
ницама Националне службе за запошљавање. 
Пријаве са могу послати поштом на адресу: Дом 
здравља Грачаница, 38205 Грачаница, Томисла-
ва Секулића бб. АП К и М, са назнаком „Пријава 
на оглас”, или доставити лично у ДЗ Грачани-
ца, Служби за правне послове, са назнаком за 
које радно место се подноси пријава на оглас. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве достављене електронском 
поштом биће одбачене и неће се узети у разма-
трање. Опис послова за наведена радна места 
утврђен је Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места Дома здравља Гра-
чаница.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

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

хитне помоћи и санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршен медицински факултет 
VII/1 степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору. Кандидати који дос-
тављају: пријаву на оглас у којој се наводи за 
које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це за рад или решења о упису у комору; изјаву 
да су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. 

2. Стоматолошка сестра - техничар  
у амбуланти

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

Одељењу за дечију и превентивну 
стоматологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа стоматолошког или општег смера, IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у комору. Кандидати који се пријављују 
на оглас достављају: пријаву на оглас у којој се 
наводи за које радно место се пријављују; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених.

3. Лабораторијски техничар
за рад у Служби за лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршенa средња медицинска 
школа смер лабораторијски техничар, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и посе-
довање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву у којој наводе за које радно 
место се пријављују; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у комору; изјаву да су здравствено спо-
собни за послове за које подносе пријаву; фото-
копију извода из матичне књиге рођених.

4. Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, у Одсеку за 
одржавање хигијене објеката и 

простора ДЗ Крушевац

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: основно образовање. Кандидати 
који се пријављују на оглас достављају: пријаву 
на оглас у којој се наводи за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
основном образовању; изјаву да су здравствено 
способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору канди-
дата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности 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. Пријавe на 
оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве са документацијом доставити на 
горе наведену адресу. Опис послова у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др ЦВЈЕТКОВИЋ МИРЕЛА”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 26а/14
тел. 063/237-075

Стоматолошка сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, знање енглеског-немачког јези-
ка (средњи ниво), стручни испит или лиценца, 
пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на e-mail: 
stomatologija.info@gmail.com у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали (инструментарка) 

на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверени препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (са 
просечном оценом); оверени препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопија личне карте или очи-
тана лична карта (уколико лична карта поседу-
је чип); биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. Пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана расписивања огла-
са у листу „Послови”. Пробни рад је 3 месеца. 
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 небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

ОРДИНАЦИЈА „А1 ПРОДЕНТАЛ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 32

тел. 064/9106-509

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, лиценца.

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ 
БИОХЕМИЈУ „BIODIAGNOSTICA”

11000 Београд, Гунудлићев венац 5
тел. 064/1290-409

e-mail: office@biodiagnostica.rs

Лабораторијски техничар
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: Пријем и узорковање материјала 
са аналитиком.

УСЛОВИ: Лице са заврешеним IV степеном 
стручне спреме; медицинско - лабораторијски 
техничар, потребно радно искуство; лицен-
ца за медицинске биохемичаре. Услови рада: 
Теренски, рад у сменама. Трајање конкурса је 
до 31.03.2022. године. Пријаве за конкурс слати 
на горе наведену e-mail адресу, лице за контакт 
је Јелена Стефановић.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

1 Лабораторијски техничар
за рад у Служби за радиолошку и 
лабораторијску дијагностику, на 

одређено време, ради замене запослене 
која је на одржавању трудноће

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла, смер лабораторијски техничар, положен 
стручни испит. Сви кандидати морају испуња-
вати опште услове за заснивање радног односа 
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утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/17 - УС и 137/17) и посебним прописима 
везаним за јавне службе. Уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци). Доказ да се 
против канидата не води кривични поступак 
односно да оптужнца није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење 
суда не старије од 6 месеци). Уз пријаву заин-
терсовани канидати за радно место подносе 
доказе о испуњености општих и посебних усло-
ва у оригиналу или овереним копијама, не ста-
ријим од 6 месеци, уз краћу биографију са про-
пратним писмом. Рок за подношење пријаве је 
10 дана од дана објављивања огласа у Нацио-
налној служби за запошљавање и сајту Минис-
тарства здравља. Пријаве на оглас могу се под-
нети лично или на писарници Дома здравља 
„Др. Милорад Влајковић” Барајево, Светосав-
ска бр. 91, сваког радног дана од 07-15 часова 
или послати препоручено поштом на адресу са 
назнаком „За оглас - лабораторисјки техничар”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
(IV степен стручне спреме), положен стручни 
испит, лиценца за рад. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове прописане законом. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопија личне карте, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце или решења о упису о комору.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на јавни оглас је 
8 дана од објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање и на 
званичној веб страници Министарства здравља 
Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности за 
рад. Пријаве са траженом документацијом сла-
ти на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс - не отварати”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Техничар одржавања одеће
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци,  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

Сервирка
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

Помоћни радник на нези болесника 
на осталим болничким одељењима
за потребе Клинике за пулмологију и 
Клинике за педијатрију, на одређено 
време до 18 месеци због повећаног 

обима посла, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Кувар
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Приликом селекције кандидата узимаће се 
у обзир следећи критеријуми: радно искуство 
на наведеним пословима у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: Доказ о завршеном основном образо-
вању, изузев за радно место из става I тачка 4, 
где је потребно доставити диплому о средњем 
стручном образовању - звање кувар, уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; као доказ кандидати треба да 
доставе потврду о радном искуству на наве-
деним пословима издату од надлежне службе 
послодавца. Уверење о радном стажу издатог 
од Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (ПИО).Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице).Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос.Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац.Оглас објавити на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на 
интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ___ ... 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Магистар фармације
за потребе Службе за фармацеутску 
здравствену делатност, на одређено 
време до 12 месеци због повећаног 

обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Приликом селекције кандидата узимаће се у 
обзир следећи критеријуми: радно искуство 
на наведеним пословима у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту за радно место магистра 
фармације; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, e-mail адресом. Дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе; 
Као доказ о радном искуству кандидати треба 
да доставе доказ односно потврду о радном 
искуству на наведеним пословима издату од 
надлежне службе Послодавца.Уверење о рад-
ном стажу издатог од Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). При-
ликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у року наведеном у Одлуци 
о избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на интернет страници Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Телефон за контакт 034505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сваки 
завршен разред средње школе; уверење о поло-
женом стручном испиту; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-mail адресом; дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати рад-
ни однос.Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас објавити на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије, 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273.Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

за потребе Службе за правне и 
економско-финансијске послове,  
на одређено време до 24 месеца  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове је: радно искуство у трајању од 3 (три) 
године. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла - звање дипломирани економиста; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом; као доказ о радном искуству канди-
дати треба да доставе доказ односно потврду о 
радном искуству на наведеним пословима изда-
ту од надлежне службе послодавца. Уверење о 
радном стажу издатог од Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). При-
ликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у року наведеном у Одлуци 
о избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на интернет страници Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Телефон за контакт 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, 
Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
за потребе Службе за правне и 

економско-финансијске послове

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Приликом селекције кан-
дидата узимаће се у обзир следећи крите-
ријуми: радно искуство у здравственој устано-
ви терцијарног нивоа. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем обра-
зовању; уверење о држављанству рс; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); Кратку биографију са адре-
сом, контакт телефоном, e-mail адресом; као 
доказ о радном искуству кандидати треба да 
доставе потврду о радном искуству, издату 
од надлежне службе послодавца. Уверење о 
радном стажу издатог од Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе 
у року наведеном у Одлуци о избору канди-
дата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на интернет страници Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
и у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава 
је осам (8) дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за кон-
такт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ___ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику, на одређено време  

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

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време до 18 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Приликом 
селекције кандидата узимаће се у обзир сле-
дећи критеријуми: радно искуство на наведеним 
пословима у здравственој установи терцијарног 
нивоа. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Као доказ кандидати 
треба да доставе потврду о радном искуству на 
наведеним пословима издату од надлежне служ-
бе послодавца. Уверење о радном стажу изда-
тог од Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (ПИО). Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у року наве-
деном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас 
објавити на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, на интернет страни-
ци Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
и у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 

Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ___ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за неурологију, на 

одређено време до 4 месеца  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. При-
ликом селекције кандидата узимаће се у обзир 
следећи критеријуми: радно искуство послови-
ма у здравственој установи терцијарног нивоа. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлежне 
коморе. Као доказ кандидати треба да доставе 
потврду о радном искуству издату од надлежне 
службе послодавца. Уверење о радном стажу 
издатог од Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице).Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац.Оглас објавити на интернет страни-
ци Министарства здравља Републике Србије, на 
интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ___ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Финанијско-рачуноводствени 
аналитичар

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, VII-1 степен стручне спреме; рад-
но искуство најмање четири године. 

2. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; - на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Знање рада на рачунару. 

3. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме
при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац, на одређено време 
на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; грађевинске, 
електротехничке или машинске струке; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
грађевинске, електротехничке или машинске 
струке; VII/1 степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; положен одговарајући струч-
ни испит из области рада, у складу са законом. 

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове - 

књиговођа
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера; знање рада на рачунару. 

5. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера; знање рада на рачунару. 
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6. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера; знање рада на рачунару. 

7. Магационер / економ
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање. 

8. Домар / мајстор одржавања  
- за одржавање лифтова

за рад при техничким пословима  
Ковид болнице Крушевац,  

на одређено време на 3 месеца  
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, машинско-елек-
тротехничка школа, смер електричар, мета-
лостругар, металобрусач, алатничар, машинб-
равар, водоинсталатер, итд...

9. Сервирка
за рад при техничким пословима  

Ковид болнице Крушевац,  
на одређено време на 3 месеца  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе. 

10. Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. 

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: 
за радно место од 1-9: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења или сертификата (за радно место под 
редним бројем 3); фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); доказ о радном 
искуству (за радно место бр. 1). За радно место 
под бр. 10: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном; оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи; 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
сведочанства или уверења издати на девојач-
ко презиме). 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 дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-

реној коверти са назнаком „за оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, искључиво поштом на горе наведе-
ну адресу. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Кабинету за класичну 
радиологију у Служби радиолошке 

дијагностике при Заједничким 
медицинским пословима,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Виша медицинска школа или Висока 
здравствена школа струковних студија, смер 
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одељењу за цереброваскуларне 
болести са полуинтензивним лечењем  
у Служби за неурологију, пробни рад  

од 3 месеца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег сме-
ра, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

3. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за интерну медицину, 
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

4. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад на II Другом одељењу - Хируршка 
траума и гастроинтестинална хирургија 

у Служби за хирургију, пробни рад  
од 3 месеца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

5. Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 2

за рад на Одељењу за хируршку 
интензивну негу у Служби за хирургију, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег сме-
ра, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

6. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у I Првом одељењу - Хируршка 
инфекција и колоректална хирургија  

у Служби за хирургију, пробни рад  
од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

7. Медицинска сестра - техничар 
на инфективном одељењу за рад у 

Служби за пнеумофтизиологију,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

8. Медицинска сестра - техничар у 
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви  
Службе трансфузиологије при 

Заједничким медицинским пословима, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање годину дана радног искуства у наведеном 
звању. 

9. Помоћни радник - радник на кругу
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 
послове, пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Основна школа, НК радник. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и система-
тизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: 
за радна места од бр. 1 до 8: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију 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 пре-
зиме); оверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа. За радно место бр. 9: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведо-
чанство издато на девојачко презиме). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности 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 наз-
наком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на горе наведену адресу. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

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

Возач у санитетском превозу
у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи, санитетским 

превозом, кућним лечењем и негом, на 
одређено време, најдуже до 2 месеца, 

због повећаног обима посла
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УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Дому здравља Љубовија са стационаром 
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 703/2020 
и 930/2021): стручна спрема/ образовање: 
средње образовање. Додатна знања/ испи-
ти/ радно искуство: возачка дозвола Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати, уз пријаву 
на оглас, подносе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи која 
се тражи јавним огласом; оверена фотокопија 
возачке дозволе; лекарско уверење о здрав-
ственој способности за управљање моторним 
возилом; уерење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте; кратка лична и радна биографија 
(ЦВ) са адресом и контакт телефоном и е-ма-
ил адресом. Опис послова за наведено радно 
место утврђени су Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Дома здравља 
Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 
448/2018, 114/19 703/2020 и 930/2021 кан-
дидатима су доступни на увид у просторија-
ма правне службе Дома здравља Љубовија са 
стационаром радним данима од 14 до 15 часо-
ва. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа за пријем у радни однос 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе лично у прос-
торијма правне службе Дома здравља Љубо-
вија са стационаром, или поштом, на адресу: 
Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића 
58, 15320 Љубовија, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос на одређено 
време, за радно место возача у санитетском 
превозу, у Служби опште медицине са хит-
ном медицинском помоћи, санитетским пре-
возом, кућним лечењем и негом”. Документа-
ција тражена јавним конкурсом подноси се у 
затвореној коверти, затвореној на начин да се 
приликом отварања исте може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина и јединица локалне самоупра-
ве („Сл. гласник РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 - 
Анекс I) одлуку о избору кандидата, који су 
се пријавили за наведена радна места, доно-
си директор Дома здравља Љубовија са ста-
ционаром. Уколико буде потребно кандидати 
који су се јавили на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.), о чему се сачињава запис-
ник. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Податке 
прикупља и податке обрађује правна служба 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Кан-
дидати ће бити обавештени о избору најкас-
није у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације на контакт телефон 015/561-
898 или лично у просторијама правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Са 
изабраним кандидатима биће закључен уго-
вор о раду у складу са Законом 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) и Посебним колек-
тивним уговор за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покраји-
на и јединица локалне самоуправе. („Сл. глас-
ник РС”, бр. 96/2019, 58/2020 - Анекс I).

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Милутиновића 2

Доктор медицине
на одређено време до 30.09.2022. 

године због повећаног обима посла, 
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника и запослених 
са хитном медицинском помоћи, 

кућним лечењем и стоматолошком 
здравственом заштитом

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: завршен медицински 
факултет; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у именик Лекарске коморе; 6 
месеци рада у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: завршена средња меди-
цинска школа општег смера; положен стручни 
испит; лиценца; 6 месеци рада у звању меди-
цинске сестре - техничара; возачка дозвола Б 
категорије.

Спремач / спремачица
у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге  

сличне послове

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: основно образовање. 

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију; фотокопију или 
ишчитану биометријску личну карту; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о положеном стручном испи-
ту (за радна места за која се захтева положени 
стручни испит); лиценцу (за радна места за која 
се захтева лиценца); доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, 
или потврде о раду или другом виду ангажо-
вања (за радна места за која се захтева овај 
услов), фотокопију возачке дозволе (за радна 
места за која се захтева овај услов). Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Документацију доставити 
у овереним фотокопијама. Достављена доку-
ментација се не враћа. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Оглас ће бити објављен 
и на огласној табли и интернет презентацији 
послодавца, као и на веб сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве се могу 
доставити лично или слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас ____ 
(навести радно место за које се конкурише)”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

Одељење за правне послове
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се следећу документацију: Пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ном медицинском факултету; оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне Коморе.

Виша медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Високо образовање, здравствене 
струке: на студијама првог степена (основне 
струковне/академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање две године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: Пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о завр-
шеним основним струковним студијама односно 
основним студијама здравствене струке; овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне Коморе.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 3 месеца

7 извршилаца

УСЛОВИ: Средње образовање, здравствене 
струке, смер општи, педијатријски и гинеколош-
ко-акушерски; стручни испит; лиценца.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: Пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о завр-
шеној средњој медицинској школи; оверену 
фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне Коморе.

Техничар - електроничар  
на хемодијализи

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Средње образовање, у трајању од нај-
мање три године - електричар.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се следећу документацију: Пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ној средњој школи - техничке струке.

Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Основно образовање

ОСТАЛО: Пријаву са кратком биографију, адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о завршеној основној шко-
ли. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
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објављивања огласа. Оглас ће бити објављен 
и на wеб сајту Министарства здравља РС, веб 
сајту Опште болнице Прокупље и огласној 
табли Опште болнице Прокупље. Пријаве се 
достављају искључиво поштом у затвореним 
ковертама са назнаком пријава на конкурс, на 
горе наведену адресу. Неблаговремена прија-
ва се неће разматрати и неотворена ће се вра-
тити пошиљаоцу, са назнаком датума када је 
примљена. Пријава са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијена.

Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„DOM VITA MEDIALIS”

11050 Београд 
Јованке Радаковић 23

Социјални радник

УСЛОВИ: завршени VII/1 степен стручне спре-
ме, звање дипломирани социјални радник. 
Јављање кандидата на телефон 066/8104-
891, лице за контакт: Гордана Милић. Дос-
тављање радних биографија на увид, на имејл: 
domvitamedialis@gmail.com

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„Др МИХАЈЛО СТУПАР”

19350 Књажевац 
Карађорђева 53
тел. 019/731-316

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад 
може бити именован: држављанин Републике 
Србије, који је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник и има најмање пет година радног 
искуства у струци, да није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак, 
да није осуђиван. Мандат директора центра за 
социјални рад траје четири године. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: Извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству у струци, рад-
ну биографију, уверење да није под истрагом и 
да се против њега не води кривични поступак, 
уверење да није осуђиван. Уз прописану кон-
курсну документацију кандидат подноси и Про-
грам рада за мандатни период на који се врши 
именовање. Рок за подношење пријава је 15 
(петнаест) дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу 
Центар за социјални рад Др Михајло Ступар у 
Књажевцу, улца Карађорђева број 53, 19350 
Књажевац, са назнаком „За конкурс за имено-
вање директора” (тел. 019/731-316). Текст кон-
курса објављује се у публикацији Националне 
службе запошљавања „Послови”, на интернет 
презентацији Центра за социјални рад „Др 
Михајло Ступар” у Књажевцу и на огласној таб-
ли Центра за социјални рад „Др Михајло Сту-
пар” у Књажевцу.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„АНУБИС” ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Момчила Тешића 4
тел. 060/4455-671

e-mail: vet.anubis@gmail.com

Ветеринарски техничар - помоћ 
ветеринару током интервенција

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, ветеринарски техничар, радно 
искуство пожељно - није обавезан услов, поло-
жен држани испит (пожељно али није обавезан 
услов) познавање рада на рачунару (пожељно 
али није обавезан услов), поседовање возачке 
дозволе Б категорије (пожељно али није оба-
везан услов). Заинтересовани кандидати могу 
се јавити послодавцу на контакт телефон или 
доставити своје радне биографије путем мејла 
на vet.anubis@gmail.com. Оглас је отворен до 
27.04.2022. године.

Индустрија и грађевинарство

АМИГА ДОО
Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-299

Дипломирани машински инжењер 
- инжењер контроле квалитета у 

производњи челичних конструкција
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 ССС, возачка дозвола Б кате-
горије, енглески језик - средњи ниво, радно 
искуство од најмање 3 године. Пробни рад од 
3 месеца. Оглас остаје отворен до 03.04.2022. 
године. Пријаве слати на наведену адресу.

ФЕНИКС ББ ДОО
18000 Ниш 

Проф. др Димитрија Кулића 5

Монтер машинских склопова

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинске 
струке; курс за водоинсталатера, курс опште 
машинске обраде; да лице није алергично на 
индустријске боје. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: stefan@feniksbb.
com или се јављају на контакт телефон: 
064/8263-922.

ДИВИ ДОО
31000 Ужице, Теразије 49

тел. 069/5356-613

Радник на паковању готових 
производа

са местом рада у Шљивовици,  
Чајетина, на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: II, III. IV ССС, са или без радног иску-
ства на паковању или у сличним пословима, 
брзина и прецизност у раду; одговорност и пос-
већеност послу. Опис посла: Паковање готових 
производа у картонску амбалажу. Пријаве сла-
ти на jelica@divi-plastic.com. Контакт телефон 
031/3831-806. Оглас је отворен до попуне рад-
ног места.

Оператер на производној линији
на одређено време, са местом рада  

у Шљивовици, Чајетина
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI ССС (машинске струке), 
радно искуство на тим пословима, брзина и 
прецизност у раду; одговорност и посвеће-
ност послу; жеља за усавршавањем. Опис пос-
ла: Покретање, руковање и надгледање рада 
машине, преглед и праћење квалитета готовог 
производа. Пријаве слати на jelica@divi-plastic.
com. Контакт телефон 031/3831806. Оглас је 
отворен до попуне радног места.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА 
„МУХАМЕД АБДАГИЋ”

36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића

Самостални стручни сарадник са 
стручним звањем библиотекар

УСЛОВИ: виша стручна спрема (VI степен); нај-
мање 2 године радног искуства у култури; поло-
жен стручни испит у библиотечкој информацио-
ној делатности, познавање рада на рачунару. 
Уз пријаву на конкурс кандидати морају да при-
ложе ЦВ, диплому о завршеном школовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да се не води кривич-
ни поступак против кандидата, уверење здрав-
ствено стању. Пријаве слати на горе наведену 
даресу у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ 
НОВИ БЕЧЕЈ

23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења бб.

Радник на одржавању чистоће

Опис послова: стара се о свакодневном одр-
жавању хигијене и чистоће, изношење смећа, 
сређивање и померање инвентара, уређење 
простора испреди око објекта Дома културе, 
обавља послове чишћења санитарног, канце-
ларијског и осталог простора у објекту, води 
рачуна да просторије буду очишћене благо-
времено, пре употребе односно одржавања 
манифестација, као и благовремено довођење 
у првобитни облик распоред инвентара и чис-
тоће у коришћеном простору, врши генерал-
но чишћење и сређивање објекта, по потреби 
обавља послове курира, обавља и друге посло-
ве по налогу директора.

УСЛОВИ: 1. да је кандиат пунолетан државља-
нин Републике Србије; 2. да има стечено основ-
но образовање; 3. да није правноснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци и 4. да раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, због теже повреде дужности из радног 
односа. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана оглашавања обавештења о јавном конкур-
су у дневним новинама, које се дистрибуирају 
за целу територију РС. Лице које је задужено за 
давање обавештења: Снежана Николић, теле-
фон 023/771-330. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс 
број 1 радник на одржавању чистоће”. Јавни 
конкурс је објављен и на огласној табли Дома 
културе општине Нови Бечеј и огласној табли 
Националне службе за запошљавање. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење 
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о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплома о стручној спреми; уверење да 
кандидат није правноснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месе-
ци; доказ да раније није престајао радни однос 
у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног односа; 
очитана или копирана лична карта. За учеснике 
конкурса који су били у радном односу у држав-
ном органу, односно органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе, поред 
наведених доказа, потребно је доставити и 
доказ да им раније није престајао радни однос 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији осим личне карте. Одред-
бом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службвени гласник РС”, број 18/16) 
између осталог, прописано је да орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Документи о чиње-
ницама којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Потребно је да учесник конкур-
са, уз наведене доказе, достави изјаву којом се 
опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 
Дан и време када ће се обавити провера стру-
чне оспособљености, знања и вештине канди-
дата: са кандидатима чије су пријаве благо-
времене и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују 
у изборном поступку наведених у тексту јавног 
конкурса, биће споведене у просторијама Дома 
културе општине Нови Бечеј, у Новом Бечеју, 
Трг ослобођења бб, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контак-
те које наведу у својим пријавама. Напомене: 
Неблаговремене или непотпуне пријаве канди-
дата односно пријаве кандидата уз које нису 
приложили све потребне доказе у оригиналу 
или овереној фотокопији од надлежног органа, 
конкурсна комисија одбациће закључком.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Бранка Радичевића 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема; пет године 
радног искуства у култури; да се против кан-
дидата не води кривични и истражни поступак 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности; држављанство Републике Србије; општа 
здравствена способност. Конкурсна документа-
ција за избор директора треба да садржи: пред-
лог програма рада и развоја установе за пери-
од од четири године; оверену копију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; доказ 
о радном искуству; биографију која мора да 
садржи елементе који доказују стручност из 
делокруга рада установе са кратким прегледом 
остварених резултата у раду; уверење надлеж-
ног органа да се против њега не води истараж-
ни и кривични поступак и да против њега није 
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; ове-
рена фотокопија личне карте; доказ о општој 
здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања јавног конкурса. Управни 
одбор дужан је да поступа са пријавама на јав-

ни конкурс у складу са законом којим се уређује 
управни поступак. Пријаве поднети на горе 
наведену адресу, са назнаком „Управном одбо-
ру - за конкурс за избор директора”. Управни 
одбор Народног позоришта Пирот прегледаће 
све пристигле пријаве и обавиће разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из кон-
курса и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног кункурса доставља оснивачу образложе-
ни предлог листе кандидата.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„САВА ДЕЧАНАЦ”

Лепосавић, Немањина 11
тел./факс: 028/830-57, 028/833-07 

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именова-
но лице које, осим 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 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и следеће посебне усло-
ве: стечено високо образовање у образовно - 
научном пољу друштвено-хуманистичких наука; 
најмање пет година радног искуства у култу-
ри; да поседује организаторске способности. 
Кандидат за директора дужан је да уз пријаву 
предложи програм рада и развоја Центра за 
културу „Сава Дечанац” Лепосавић, за мандат-
ни период од четири године, као саставни део 
конкурсне документације Стручна оспособље-
ност, знања и вештине оцењују се у изборном 
поступку увидом у доказе који су приложени 
уз пријаву кандидата и усменим разговором са 
кандидатима који испуњавају услове утврђене 
конкурсом - који су доставили благовремене и 
потпуне пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана оглашавања јавног конкурса на сајту 
Националне службе за запошљавање, на оглас-
ној табли у просторијама Центра за културу 
„Сава Дечанац” Лепосавић, и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подносе се 
у запечаћеној коверти Управном одбору Цен-
тра за културу „Сава Дечанац” Лепосавић, Ули-
ца Немањина 11, 38218 Лепосавић, са назна-
ком „За јавни конкурс за именовање директора 
Центра за културу „Сава Дечанац” Лепосавић”. 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, број телефона, e-mail адресу, 
податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о организатор-
ским способностима. Докази који се прилажу 
уз пријаву: предлог Програма рада и развоја 
Центра за културу „Сава Дечанац” Лепосавић 
за период од четири године; оверена фотоко-
пија дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми; оверена фотокопија радне књижи-
це или потврду послодавца; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потврде 
или други акти из којих се доказује најмање 
пет година радног искуства у струци); исправе 
којима се доказују организаторске способности 
(потврде или други акти из којих се доказује да 
лице има радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова); уверење да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, као 
и да није покренута истрага за кривична дела 
која га чине неподобним за обављање посло-
ва директора; извод из матичне књиге рођених 
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама); уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци у односу на дан објављивања 
јавног конкурса; исправе којима се доказује 
знање страног језика (оригинал или оверена 
фотокопија сертификата, дипломе, потврде и 

сл.); исправе којима се доказује знање рада на 
рачунару (оригинал или оверена фотокопија 
сертификата, дипломе, потврде и сл.); доказ 
о општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења); уверење да кандидат није 
осуђиван; очитана лична карта; краћи био-
графски подаци. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, Управни 
одбор Центра за културу Сава дечанац Лепоса-
вић, одбацује закључком против кога се може 
изјавити посебна жалба Управном одбору у 
року од 15 дана од дана достављања закључка. 
Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу је: Никола Вукићевић, телефон: 
066/066-056, сваког радног дана од 7.30 до 
14.30 часова.

ДОМ КУЛТУРЕ У ГРДЕЛИЦИ
16220 Грделица, 29. новембра 1

тел. 016/3426-117

Директор

УСЛОВИ: На конкурс за директора се може јави-
ти кандидат који испуњава следеће услове: 1) 
да има стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 2) да има најмање пет година 
радног искуства у области културе; 3) да посе-
дује активно знање једног светског језика; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
поседује општу здравствену способност; 6) да 
није осуђиван. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог 
програма рада и развоја Дома културе у Грде-
лици за период од четири године; 2) оверену 
копију о стеченој стручној спреми; 3) оверену 
копију радне књижице, односно доказ о рад-
ном искуству (уговори о раду, потврде и дру-
ги докази из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство); 4) биографију која садр-
жи податке о досадашњем раду и оствареним 
резултатима; 5) уверење основног и Вишег суда 
да се против лица не води кривични поступак и 
да није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности (издато 
након објављивања конкурса); 6) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
7) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 8) фотокопију личне 
карте; 9) лекарско уверење (не старије од шест 
месеци). Пријава на конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са 
кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на јавни конкурс 
и одговорностима на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима пословања. Неблаговремене, непот-
пуне и неразумљиве пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Управни одбор 
ће одбацити закључком, против којег се може 
изјавити посебна жалба Оснивачу, Скупшти-
ни Града Лесковца посредством одељења 
за послове скупштине града и градског већа 
(адреса Пана Ђукићс 9-11, 16000 Леско-
вац) у року од три дана од дана достављања 
закључка. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана оглашавања конкурса у публика-
цији „Послови”, на званичној интернет страни 
Националне службе за запошљавање, у днев-
ном листу „Вечерње новости”, на огласној таб-
ли установе и на сајту Дома културе у Грдели-
ци: www.domkulture.co.rs. Пријаве са доказима 
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о испуњавању услова са назнаком „Конкурс за 
директора”, подносе се писаним путем на адре-
су: Дом културе у Грделици, 29. новембар бр. 1, 
16220 Грделица, или лично сваког радног дана 
од 8.30-14.30 часова. Пријаве на конкурс доста-
вити у затвореној коверти. Сва обавештења о 
јавном конкурсу можете добити путем телефона 
016/3426-117 у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
11000 Београд, Маријане Грегоран 62 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005; 2) 
да испуњава услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак код надлежног суда; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву 
на конкурс са основним биографским пода-
цима (својеручно потписану); одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc, 3) оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о дипломирању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа, (не 
старије од 6 месеци); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак, које 
издаје надлежни суд (не старије од 6 месеци); 
доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена помоћника директора до 

31.08.2022. године

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, а заједно са одштампаним формуларом 
прилаже диплому о стеченој стручној спреми 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом - потврду из 
суда. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. Комисија има најмање 3 чла-
на. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати се у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да под-
несе жалбу органу управљања у року од 8 дана 
од дана достављања решења. Пријаве са био-
графијом слати на наведену адресу са назнаком 
„За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Доцент за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију у Институту за физиологију 
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено 

време oд 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из науч-
не области за коју се наставник бира; научни, 
односно стручни радови објављени у научним 
часописима из научне области за коју се кан-
дидат бира, непостојање сметње из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 74 Закона о високом 
образовању.

ОСТАЛО: остали услови избора, као и начин и 
поступак избора, утврђени су одредбама - Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 
Правилника о критеријумима за избор у звања 
наставника и сарадника на Биолошком факул-
тету, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду” бр. 200/17 и 210/19), Статута 
Универзитета у Београду и Статута Биолошког 
факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова конкурса доставити на 
адресу, Београд, Студентски трг бр. 16, Струч-
на служба Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.
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ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11158 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање 
за наставника ове врсте школе и подручја 
рада Машинство и обрада метала и Саобраћај, 
за педагога и психолога, стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; 3) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; 6) дозвола за рад наставника и 
стручног сарадника; 7) обука и положен испит 
за директора установе; 8) најмање осам годи-
на рада у установи образовања и васпитања 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 9) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ. Осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора, цени се и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се 
следећи докази: диплома о стеченом високом 
образовању (оверене фотокопије - 2 пример-
ка); уверење о дозволи за рад наставника и 
стручног сарадника - лиценца односно уве-
рење о положеном стручном испиту за настав-
ника или стручног сарадника (оверене фотоко-
пије - 2 примерка); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал и оверена фотоко-
пија) не старије од 6 месеци; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (оригинал и оверена 
фотокопија) не старије од 6 месеци; потврда 
о најмање осам година рада у установи обра-
зовања и васпитања на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал 2 примерка); биограф-
ски подаци са прегледом кретања у служби (1 
примерак); докази о организаторским и другим 
квалитетима неопходним за обављање послова 
директора (оригинал или оверена фотокопија 1 
примерак); доказ од суда да против лица није 

покренута истрага нити подигнута оптужница 
за кривична дела наведена у тачки 3) Услова 
за обављање дужности директора из надлеж-
ности суда не старији од 6 месеци (оригинал и 
оверена фотокопија); доказ из казнене евиден-
ције од Министарства унутрашњих послова за 
кривична дела наведена у тачки 3) услова за 
обављање дужности директора не старији од 6 
месеци (оригинал и оверена фотокопија); доказ 
од суда да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ за вршење 
делатности не старији од 6 месеци (оригинал 
и оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно - васпит-
ни рад; доказ је диплома о стеченом одгова-
рајућем високом образовању на српском језику; 
потврду одговарајуће високошколске установе 
обавезни су да доставе само кандидати који 
одговарајуће високо образовање нису стекли на 
српском језику (оверенe фотокопијe 2 пример-
ка); доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата - извештај просветног 
саветника уколико је вршен стручно-педагошки 
надзор (оверене фотокопије 2 примерка); лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико постоје (ове-
рене фотокопије - 2 примерка); потврду о сав-
ладаној обуци и положеном испиту за лиценцу 
за директора установе - уколико је кандидат 
савладао обуку и положио испит за лиценцу 
за директора установе (оверене фотокопије - 2 
примерка); извод из матичне књиге рођених не 
старији од 6 месеци (оригинал и оверена фото-
копија). Фотокопије треба да буду оверене од 
јавног бележника. Рок за подношење пријава 
са потребном документацијом је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати разматрање. 
Пријавa са потребном документацијом дос-
тавља се у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за избор директора” на горе наведену 
адресу, препорученом поштом или непосредно 
у секретаријат Ваздухопловне академије сваког 
радног дана од 09.00 до 17.00 часова. Вазду-
хопловна академија ће о избору и именовању 
директора у писаној форми обавестити лица 
која су се пријавила на конкурс у року од 7 
дана од дана достављања решења министра 
просвете, науке и технолошког развоја. Теле-
фон за информације: секретар 011/2182-956, 
066/8477-320.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Наставник на академским студијама, 
ванредни професор за ужу научну 

област Физика кондезоване материје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, и остали услови 
предвиђени Статутом Физичког факултета и 
Правилником о ближим условима за избор у 
звања наставника и сарадника Физичког факул-
тета, а у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 
- др. закон, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон) и Статутом и правилницима Универзите-
та у Београду. Непостојање сметњи из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закон, 11/2021 - аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон). Пријава 
треба да садржи: Биографију, оверену копију 
дипломе, опис досадашње наставне активности, 

опис досадашње научне активности, преглед 
научних резултата, списак наставних и научних 
публикација, списак цитата, најважније публи-
кације, извод из казнене евиденције и својеруч-
но потписану изјаву о изворности, која је дос-
тупна на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доставити 
у штампаној и едитабилној електронској форми 
(tex или doc формат) у складу са темплејтом, 
који се налази на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, доставити Дека-
нату факултета, на наведену адресу (3. спрат 
соба 652) у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „СТАРИНА НОВАК”
Београд, Кнез Данилова 33-37

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање 
(Ниво 1 - основно образовање); да имају пси-
хичку, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ да нису 
осуђивани 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; доказ о познавању срп-
ског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Рок заподношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11271 Сурчин 

Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

e-mail: vuksur@yahoo.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одгова-
рајуће образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 7) да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан 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 одгова-
рајуће 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), на студијама у трајању од три године 
или више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година радау уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: оверен 

препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за директора установе (ако је кандидат посе-
дује); оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; оригинал или ове-
рену фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у области образовања 
(не старију од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак као ни истрага 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 фотоко-
пију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију потврде Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старију 
од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, изда-
тог на прописаном обрасцу са холограмом; 
оригинал или оверену фотокопију лекарс-
ког уверења о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); фотокопију извештаја 
просветног саветника о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, уколико 
је вршен надзор; уколико је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора устано-
ве, дужан је да достави фотокопију резул-
тата стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања уколико је 
вршено спољашње вредновање; радну био-
графију, преглед кретања у служби и пред-
лог програма рада директора школе; доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са потребном документа-
цијом доставља школи, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директо-
ра школе” лично у секретаријат школе или 
путем поште на горе наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање као 
ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Достављена 
документација се не враћа. Конкурс спрово-
ди комисија за избор директора школе коју 
образује Школски одобор. Министар просвете 
науке и технолошког развоја у року од 30 дана 
од дана пријема документације коју му је дос-
тавио Школски одбор врши избор директора и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обаваештава лица која су се пријави-
ла на конкурс. Подаци који се прикупљају од 
кандидта биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова преко телефона 011/8440-120, 
локал број 1.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600, 065/2007-878

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у трајању од три године или 
више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање - 
медицинска школа, смер медицинска сестра 
- васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена - основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије 
на којима је оспособљена за рад са децом јас-
леног узраста - васпитач. 

ОСТАЛО: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019), а 
то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом; 3. неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије, 5. знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Уз пријавни форму-
лар на конкурс кандидат доставља: биографију 
(ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оверену 
копију дипломе), уверење о неосуђиваности (ори-
гинал - да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оверена копија или оригинал - да 
није старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оверена копија или оригинал). Доказ 
о знању српског језика, достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику; доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључивања уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве на конкурс могу 
се доставити путем поште или донети лично на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс за 
радно место ____ (навести радно место за које се 
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кандидат пријављује)”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и 
стручних предмета у музичкој 
школи и одређених предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством - наставник клавира
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 27/18 - 
др. закони, 6/20 и 129/21). Степен и врста обра-
зовања мора бити у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/17, 
9/19, 1/20, 9/20 и 18/20). Кандидат мора: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и вапитања; 2) да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, са исправом коју издаје високошколска 
установа, а којом кандидат доказује да је сте-
као образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина сагласно члану 142 
Закона о основном образовању и васпитању; 
доказ о неосуђиваности за кривична дела и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (извод из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије - 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика за кандидате који на срп-
ском језику нису стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговора о раду, канди-
дати подносе и доказ о испуњености услова из 
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неправовремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе у Секретарија-
ту ОМШ „Владимир Ђорђевић” Београд, Ватрос-
лава Јагића 5, радним даном од 10-12 часова, 
или се шаљу поштом, обавезно са повратницом, 
уз назнаку „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Термотехника
на одређено време од 5 година

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

2) Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Опште машинске 

конструкције
на одређено време од 5 година

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

3) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Процесна техника

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-
рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских 
исправа о одговарајућој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, списак радова и сепа-
рате објављених радова и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности која је у електронском 
облику доступна на линку: http: //www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију и спи-
сак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурсa.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Техничком грешком, у публикацији „Послови” 
од 09.03.2022. године (број 977), поновљен је 
већ објављен је оглас за наставника биологије, 
тако да се овај оглас поништава у целости. 
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кан-
дидатима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 

У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београду, Краља Петра 4

Оглас објављен 09.03. у публикацији „Посло-
ви” мења се у броју извршилаца за радно место 
доцента за ужу уметничку област Графика 
и књига, тако што уместо 2 извршиоца треба 
да стоји:

1 извршилац
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11500 Обреновац, Цара Лазара 2

Наставник информатике

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 113/17) треба да испуњава посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/87, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). Услови за пријем у радни 
однос: 1) одговарајуће високо образовање сте-
чено: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; (2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лица која испуњавају услове из тачке 
1 подтачка 2 морају да имају завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2) Да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, (образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику).

ОСТАЛО: докази о испуњености услова из тач. 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве за конкурс, 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати треба обавезно да 
доставе следећа документа: попуњен пријав-
ни образац - формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; доказ, не старији 
од 6 месеци, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика, издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената, уколико кан-
дидат није стекао диплому на српском језику 
(образовно-васпитни рад се остварује на српс-
ком језику); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Кандидати 
наведену документацију достављају на горе 
наведену адресу, најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати 
треба да уз одштампани пријавни формулар и 
наведену документацију, доставe и актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата доноси директор школе, у року од 8 
дана од достављања образложене листе, коју 
сачињава Конкурсна комисија након обављеног 
разговора са кандидатима. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на тел. 011/8723-640 у времену од 8.30 до 
12.30 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

У БЕОГРАДУ - ЗЕМУНУ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 09.03.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 977), мења су у називу 
трећег радног места и исправно треба да гласи: 

Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу  

научну област Хемија

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11000 Београд, Учитељска 58

Оглас објављен 09.03.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 977), исправља се за рад-
но место наставник информатике и рачунар-
ства, са 5% радног времена, и исправно треба 
да гласи: 

Наставник информатике  
и рачунарства

са 75% радног времена

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-860

Редовни професор за ужу научну 
област Операциона истраживања

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: за редовног професора - може бити 
изабрано лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
осам (8), односно које има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови, има научни назив доктора наука; има 
научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама; више научних радова од значаја за раз-
вој науке у ужој научној области, објављених 
у међународним или водећим домаћим часопи-
сима са рецензијама, оригинално стручно ост-
варење (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 радо-
ва саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима; има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
већи број научних радова и саопштења изне-
тих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радови-
ма на специјалистчким и мастер академским 
студијама и способност за наставни рад. Заин-
тересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: Диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука из одго-
варајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове. Напомена: сви прилози, 
достављају се архиви факултета, поред папир-
не и у електронској форми. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Редовни професор за ужу научну 
област Пословна економија  

и менаџмент

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су про-
писани одредбама Закона о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Ста-
тутом Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету Београду и општим 

актима Универзитета у Београду - Економског 
факултета којима се уређују услови и поступак 
за стицање звања наставника. Посебан услов 
за кандидате је научно-истраживачка и настав-
ничка оријентација кандидата у области марке-
тиншке комуникације, дигиталног маркетинга и 
маркетинга услуга. Кандидати су у обавези да 
у пријави назначе своју научно-истраживачку и 
наставничку оријентацију.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Пословна економија и 

менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су про-
писани одредбама Законона о високом образо-
вању, Статутом Факултета, Правилника о бли-
жим условима за избор сарадника Факултета 
и Критеријума за стицање звања наставника 
и сарадника Економског факултета. Посебан 
услов за кандидате је научно-истраживачка и 
наставничка оријентација кандидата у области 
Пословног права. Кандидати су у обавези да у 
пријави назначе своју научно-истраживачку и 
наставничку оријентацију. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења о 
држављанству, достављају се на адресу: Уни-
верзитет у Београду - Економски факултет, 
Каменичка бр. 6, соба 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22

тел. 011/2623-257

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у чл. 139 и да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 141, 142, 
143 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/2021) и чл. 3 Правилника 
о степену и врсти образовања настваника и 
стручних сарадника ко у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 7/2021) и то: у погле-
ду образовања потребно је да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
стидије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошкох наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005.године, да испуња-
вају услове у погледу врсте образовања про-
писане из чл.3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставниика и стручних сарадни-
ка у основној школе и то да поседије психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик (доставља се уколико кандидат није 
одговарајуће образовање стекао на српском 
језику). Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); дипломе о стеченој стручној спреми 
или оверену фотокопију; потврду о неосуђи-
ваности издаје надлежна полицијска управа 
(оригинал или оверена фотокопија - не старије 
од 6 месеци); уверење суда да кандидат није 
под истрагом (оригинал или оверена копија - 
не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима школа ће тражи-
ти од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду; доказ о знању српског језика 
су у обавези да доставе кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интеренет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и са одштампаним пријавним формуларом 
достављају горе наведену документацију. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака а пре доношења одлуке о избору. 
Након достављања резултата психолошке про-
цене за рад са децом и ученицима, конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати у затвореном омо-
ту са назнаком „За конкурс” на адресу: Основ-
на школа „Михаило Петровић Алас”, Господар 
Јованова број 22, 11000 Београд. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона 011/2623-257.

ПУ „БУБАМАРА”
Сремчица - Чукарица, Летничка 32

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, стручна 
спрема - IV ССС; возачка дозвола Б катего-
рије, енглески језик - почетни ниво. Остало: 
рад у сменама, обезбеђена исхрана. Контакт 
са послодавцем можете остварити позивом на 
064/9789-970 и/или слањем радне биографије 
на bubamarasremcica@gmail.com.

ПУ „ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
Чукарица

Београд, Београдског батаљона 123

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, струч-
на спрема - IV ССС. Контакт са послодавцем 
можете остварити позивом на 062/8062-291 
и/или слањем радне биографије на jelena.cuk.
pedagog@gmail.com.

ПУ „БАШТИЦА”
Чукарица

Београд, Капетана Поповића 17

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, стручна 
спрема - IV ССС.

Васпитач

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, стручна 
спрема – VI/2 ССС. 

ОСТАЛО: Контакт са послодавцем можете ост-
варити позивом на 062/355-380 и/или слањем 
радне биографије на info@vrticbastica.rs.

PPU „PLAY”
Београд

Палилула, Иванковачка 6

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

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 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39.Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 18/10, 101/17, 113/17 - други 
закони, 95/18 - други закон 10/19 и 129/219; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; потребно додатно искуство: 
познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” искључиво путем електрон-
ске поште на адресу: info@vrticplay.rs са назна-
ком „За конкурс”. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар, преузима се са 
званичне странице Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја (скениран); био-
графију; диплому (скениран оригинал); лицен-
цу за рад у предшколској установи; уверење о 
држављанству; уверење да није осуђивана од 
стране МУП-а; потврду о познавању енглеског 
језика. 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.

Сестра на превентиви

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра општег или педијатријског смера. 

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-

кацији „Послови” искључиво путем електрон-
ске поште на адресу: info@vrticplay.rs са назна-
ком „За конкурс”. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар, преузима се са 
званичне странице Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја (скениран); био-
графију; диплому (скениран оригинал); лицен-
цу за рад у предшколској установи; уверење о 
држављанству; уверење да није осуђивана од 
стране МУП-а; потврду о познавању енглеског 
језика. 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.

БОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14

тел. 030/591-242

Благајник - референт
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка запослене  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20): да има одговарајуће образовање, сте-
чено средње образовање у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва и радних места у школи (IV степен стручне 
спреме, економски смер); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик као језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом кандидати треба да приложе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(нови образац); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (нови 
образац); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика (само 
за кандидате који нису стекли образовање на 
српском језику). Лекарско уверење као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са деце и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос благајник 
- референт на одређено време, преко 60 дана”. 
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Конкурс за пријем у радни однос спроводи кон-
курсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ из испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) и 5) члана 
139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) члана 139 Закона, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
За доказе који су неопходни у поступку одлу-
чивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 - 
аутентично тумачење) и уз сагласност запосле-
ног (образац 1). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: уредно попуњен пријавни 
формулар; доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе и/или уверења о 
стеченом образовању (IV степен стручне спре-
ме, економски смер); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад). Комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, а након 
резултата психолошке провере НСЗ и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара Школе и преко телефона 
030/591-242.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА”

19300 Неготин, Добропољска бб.
тел. 019/542-635

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, средње образовање, меди-
цинска сестра васпитач.

Медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу

УСЛОВИ: IV степен, средња медицинска шко-
ла (општи или педијатријски смер), обављен 
приправнички стаж и положен стручни испит у 
складу са прописима о здравственој заштиити и 
поседовање лиценце за рад као и да је уписано 
у именик надлежне коморе.

Економ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње 
образовање.

Мајстор одржавања, домар

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

Помоћни кувар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено 
основно образовање и радно искуство на тим 
пословима најмање годину дана.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршено 
основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, и заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, треба да доставе 
и: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци; ове-
рен препис дипломе / сведочанства о стручној 
спреми; уверење надлежне полицијске управе 
да нису осуђивани за напред наведена кривич-
на дела; доказ о познавању језика је диплома/
сведочанство стечена на српском језику. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Документа о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности, да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
web страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у делу „Стипендије, кон-
курси и јавни позиви”, http: //www.mpn.gov.rs/
konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-
izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/ Попуњену 
изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора у раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 

тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележни-
ка, општинској управи или суду) биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
и на горенаведени телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време до краја 

школске 2021/2022. године, са 35% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
- даље: Закон, и Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту („Службени гласник РС” 
број 87/2019) - даље: Правилник, односно да: 
1) има одговарајуће образовање, односно да 
има средње образовање у четворогодишњем 
трајању; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) зна 
ромски језик; 7) има савладан програм обуке 
у складу са Правилником. Кандидат који нема 
савладан програм обуке у складу са Правилни-
ком, дужан је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос. У складу 
са Правилником, лице које има савладан про-
грам обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС”, број 11/10) или 
модуларни Програм обуке за педагошког асис-
тента из 2016. године, сматра се да има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима 
је потребна додатна подршка у образовању. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да доста-
ви следећу документацију: доказ о држављан-
ству Републике Србије - оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
оригинал, оверен препис или оверену копију 
сведочанства о завршеном средњем образо-
вању у четворогодишњем трајању; доказ, из 
казнене евиденције МУП Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правноснажном 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5516.03.2022. |  Број 978 |   

пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о знању ромског језика (потврду, 
уверење факултета или др.); доказ о савлада-
ном програму обуке за педагошког асистента 
(кандидат који нема савладан програм обуке 
у складу са Правилником, дужан је да доста-
ви доказ о савладаном одговарајућем програму 
обуке у року од шест месеци од дана пријема 
у радни однос); радну биографију - пожељно. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адресу 
школе. Неблаговремене или непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Уз пријавни 
формулар и потребну документацију кандидат 
доставља и податке о адреси пребивалишта и 
броју телефона на који може бити контакти-
ран. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти из претходног става се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору 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 образло-
жене листе. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон 
019/542-735 или путем електронске поште на 
адресу: osbranko.ng@gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време до краја 

школске 2021/2022. године, са 30% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18), треба да испуњава услове утврђене 

Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
- даље: Закон, и Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”број 87/2019) - даље: Правилник, односно 
да: 1) има одговарајуће образовање, односно 
да има средње образовање у четворогодишњем 
трајању; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да зна 
ромски језик; 7) да има савладан програм обуке 
у складу са Правилником. Кандидат који нема 
савладан програм обуке у складу са Правилни-
ком, дужан је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос. У складу 
са Правилником, лице које има савладан про-
грам обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС”, број 11/10) или 
модуларни Програм обуке за педагошког асис-
тента из 2016. године, сматра се да има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије, и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); оригинал, ове-
рен препис или оверену копију сведочанства 
о завршеном средњем образовању у четворо-
годишњем трајању; доказ, из казнене евиден-
ције МУП Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старији од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); доказ о знању 
ромског језика (потврду, уверење факултета 
или др.); доказ о савладаном програму обуке 
за педагошког асистента (кандидат који нема 
савладан програм обуке у складу са Правилни-
ком, дужан је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос); радну 
биографију - пожељно.Уз пријавни формулар и 
потребну документацију кандидат доставља и 

податке о адреси пребивалишта и броју теле-
фона на који може бити контактиран. Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 
2) Закона да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се могу предати поштом или непосредно на 
адресу школе. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти из претходног става се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе на 
телефон 019/542-374 или путем електронске 
поште на адресу osvuk@ptt.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб.

тел. 019/542-737

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка 
у образовању, на одређено време, до 
краја школске 2021/2022. године, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („ Службени гласник РС”број 
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) (даље: Закон) и Правилником о педа-
гошком и андрагошком асистенту („ Службени 
гласник РС”број 87/2019) (даље: Правилник), 
односно да: 1) има одговарајуће образовање, 
односно да има средње образовање у четворо-
годишњем трајању; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 978 | 16.03.2022.56

Републике Србије; 5) зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да зна 
ромски језик; 7) да има савладан програм обуке 
у складу са Правилником. Кандидат који нема 
савладан програм обуке у складу са Правилни-
ком, дужан је да достави доказ о савладаном 
одговарајућем програму обуке у року од шест 
месеци од дана пријема у радни однос.У складу 
са Правилником, лице које има савладан про-
грам обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС”, број 11/10) или 
модуларни Програм обуке за педагошког асис-
тента из 2016. године, сматра се да има савла-
дан програм обуке за педагошког асистента за 
децу и ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког 
развоја Републике Србије, и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); оригинал, ове-
рен препис или оверену копију сведочанства 
о завршеном средњем образовању у четворо-
годишњем трајању; доказ, из казнене евиден-
ције МУП Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
ни за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о знању ромског језика (потврду, уве-
рење факултета или др.); доказ о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента (кан-
дидат који нема савладан програм обуке у скла-
ду са Правилником, дужан је да достави доказ 
о савладаном одговарајућем програму обуке у 
року од шест месеци од дана пријема у радни 
однос); радну биографију - пожељно. Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 
2) Закона да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се могу предати поштом или непосредно на 
адресу ОШ” Вера Радосављевић”, Јована Јова-
новића Змаја бб., 19300 Неготин. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Уз пријавни формулар и потребну 
документацију кандидат доставља и податке 
о адреси пребивалишта и броју телефона на 
који може бити контактиран. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става се у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-

дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе.Додатне информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе на 
телефон 019/542-737 или путем електронске 
поште на адресу osvera.r@gmail.com.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 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 то: 
1) да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5. подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
краће биографије, треба да приложе (у ориги-
налу или оверене копије): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа по службеној дуж-
ности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс 
достављају се у затвореној коверти, лично или 
путем поште на адресу ОМШ „Миодраг Васиље-
вић” Бор, 19210 Бор, Моше Пијаде бр. 1, са наз-
наком „Пријава на конкурс” сваког радног дана 
од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 
030/459-068.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да има: високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем о чему као доказ прила-
же оверену копију дипломе о стручној спреми 
васпитача.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да има: више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије) 
на којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста; средње образовање у складу са 
посебним законом о чему као доказ прилаже 
оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми медицинске сестре - васпитача.

Возач

УСЛОВИ: кандидат мора да има: трећи степен 
стручне спреме, радно искуство на тим посло-
вима и возачку дозволу Б категорије о чему као 
доказ прилаже оверену копију дипломе.

Домар / мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да има: средње обра-
зовање (III степен стручне спреме) о чему као 
доказ прилаже оверену копију дипломе.

Спремачица

УСЛОВИ: кандидат мора да има основно обра-
зовање о чему као доказ прилаже оверену 
копију сведочанства.

ОСТАЛО: услови за рад на радном месту за све 
кандидате су следећи: 1. да имају одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и 
здравсгвену способносг за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски језик 
и језик на коме се осгварује васпитно-образов-
ни рад. Уз оверену копију дипломе кандидати 
достављају: пријавни формулар који се преу-
зима са интернет сајта Минисгарства просвете, 
науке и технолошког развоја - потписану био-
графију кандидата, оверену копију уверења о 
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држављанству (да није старије од 6 месеци), 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал / оверену копију уверења о нео-
суђиваности (да није старије од 6 месеци). Сву 
наведену документацију кандидати достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” лично или на 
горе наведену адресу. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду, а доказ да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад се доставља уз пријаву у слу-
чају да је одговарајуће образовање стечено ван 
територије Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у правној служби предшколске уста-
нове на број телефона 030/2100-092. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Бору.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈОР ИЛИЋ”

32258 Кушићи

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 1 
и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/2017) и услове прописане Правил-
ником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника 
у основној школи, односно педагога или пси-
холога, 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; 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 доношења оптужног предлога за наведена 

кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању дозволе за 
рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ 
о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања - потврду (у оригиналу или 
оверену фотокопију) о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, уверење 
издато од надлежне полицијске управе о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања и уверење Привред-
ног суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности - сва 3 уверења не старија од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (у оригиналу или оверену фотоко-
пију); доказ / уверење да кандидат има обуку 
и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која 
не буде садржала доказ/уверење 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 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српс-
ком језику). Кандидат доставља потврду одго-
варајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика - у оригиналу или 
оверену фотокопију; доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује (овере-
на копија). У супротном је потребно достави-
ти потврду надлежне школске управе, да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе (оверена копија). У супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школ-
ске управе да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; био-
графију, са контакт телефоном и адресом елек-
тронске поште, са кратким прегледом кретања 
у служби, стручном усавршавању и предлогом 
програма рада директора школе; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима - лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова дос-
тављају се у затвореним ковертама на адресу 
школе, ОШ „Мајор Илић” бб., 32258 Кушићи, са 
назнаком „За конкурс за директора школе” или 

предати лично у просторијама секретаријата 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон 032/761-766 и 5678-206.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
38251 Партеш, Партеш бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора 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 образовање из члана 140 
став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценцу); 3. да има положен испит за директо-
ра 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 послови-
ма 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 прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 8. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; 9. да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 10. да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице МПНТР (http:/
www.mpn.gov.rs); радну биографију са лич-
ним подацима, као и подацима о кретању у 
служби или радном месту; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, уз мастер диплому прилаже 
се диплома основних студија у оригиналу или 
овереној фотокопији; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду да има најмање 8 година рада у области 
образовања и васпитања, након стеченог  
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одговарајућег образовања (оригинал или ове-
рена фотокопија); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци од дана издавања (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, не старије од 6 месе-
ци од дана издавања (оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак: а) 
доношењем наредбе о покретању истраге; б) 
потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага; в) доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног пред-
лога - за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га канди-
дат поседује, у супротном потребно је достави-
ти потврде да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, издат од свих устано-
ва у којима је кандидат радио; доказ о резулта-
ту 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 дуж-
ност директора школе) у супротном је потреб-
но доставити потврду да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
школе; лиценцу за директора школе у ориги-
налу или овереној фотокопији (ако кандидат 
поседује лиценцу за директора школе); доказ 
о знању српског језика доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; предлог мера, органи-
зације и начина руковођења школом које би 
спровео као директор. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања 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 наставни-
ка те врсте школе, односно лице са стеченим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или са вишим образо-
вањем, 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 обра-
зовања. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и потребном доку-
ментацијом доставља на адресу школе: Основ-
на школа „Доситеј Обрадовић”, 38251 Партеш,  

Партеш бб., у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријављени кандидати писмено ће бити 
обавештени о именовању директора у складу 
са законом. Пријаве на конкурс и доставље-
на документација се не враћају кандидати-
ма. Сва потребна обавештења могу се добити 
код секретара школе или на контакт телефон 
064/1769-927.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

38263 Врбовац, Видовданска 1
Клокот

тел. 0280/385-669
e-mail: ossvetisavaklokot@yahoo.com.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
све законом утврђене услове за заснивање 
радног односа сагласно члану 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати 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: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
- уверење из казнене евиденције МУПА-а и 
суда не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену фотокопију). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова достављају се у затворе-
ним ковертама на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава”, 38263 Клокот, Видовданска 1, са наз-
наком „За конкурс за наставника разредне 
наставе 100% радног времена” или предати 
лично у просторијама секретаријата школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, 
телефон 064/5124-299.

ЈАГОДИНА

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ГИМНАЗИЈА

35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе - 
физике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена директора,  
за 40% радног времена 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
то: 1) да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
3/20, 14/20, 1/21) и то: 1. професор физике; 2. 
дипломирани физичар; 3. дипломирани астро-
физичар; 4. дипломирани физичар за општу 
физику; 5. дипломирани физичар за примење-
ну физику; 6. дипломирани физичар - инфор-
матичар; 7. професор физике за средњу шко-
лу; 8. дипломирани физичар - истраживач; 9. 
дипломирани физичар за теорију и експери-
менталну физику; 10. дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; 11. дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер; 
12. дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална физика - мастер; 13. дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - 
мастер; 14. дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; 15. дипломи-
рани професор физике - мастер; 16. дипломира-
ни физичар - мастер; 17. дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије; 18. дипломи-
рани физичар - мастер физике - астрономије; 
19. дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике; 20. мастер физичар; 21. мастер про-
фесор физике. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. 2) Да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
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против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати треба да поднесу следећа докумен-
та: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, крат-
ку биографију, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању (кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских, односно струковних студија) 
или ако није издата диплома: уверење о стече-
ном високом образовању са основних и са мас-
тер студија, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
доказ о неосуђиваности - оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције 
МУП-а - надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању језика на којем се осварује обра-
зовно-васпитни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
у року у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријав-
ни формулар са документацијом доставити лич-
но у секретаријат школе у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију” или сла-
ти поштом на горе наведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве као и пријаве са 
неовереном документацијом се неће разматра-
ти а сви кандидати у пријави треба да наведу 
број контакт телефона. Лице за контакт: Миља-
нић Дарко директор или Тимотијевић Снежана 
секретар тел. 035/8476-535, 035/8470-622.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/564-758

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
за директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 овог закона и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовања из члана 
140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, стечено: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисцилпинарне, ултрадисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научене, односно стручне области педагошких 
наука; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 

уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
6 да има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника - педагога и психолога; 7. да 
има обуку и положен испит за директора 
установе; изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност; директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност престаје дужност директора; 
8. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно 
уколико се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву доставља: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
радну биографију са личним подацима, као и 
подацима о кретању у служби; оверену копију 
дипломе о одговарајућем образовању, уз мастер 
диплому прилаже се диплома основних студија; 
уверење надлежне полицијске управе да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и да за кандидата није утврђено дискримина-
торно понашање у поступку и начин прописан 
законом (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног детета, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и притив човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса); потврду Повереника за 
заштиту равноправности да за кандидата није 
утврђено дискиминаторно понашање (уверење 
треба да буде издато након расписивања кон-
курса); оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 

није стекао на српском језику); оригинал или 
оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; ориги-
нал или оверену копију доказа да има обуку и 
положен испит за директора установе (прија-
ва уз коју није достављен овај доказ неће се 
сматрати непотпуном); потврду о радном 
искуству, најмање 8 година рада, у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговоарајућег образовања; доказ о 
разултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га кандидат поседује, у супротном потреб-
но је одставити потврде да није вршен струч-
но-педагошки надзор у раду кандидата, издат 
од свих установа у којима је кандидат радио; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност 
директора школе - извештај Министарства про-
свете (достављвљају кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора школе) у 
супротном потребно је доставити потврду да 
у периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор школе. Лекарско уверење 
надлежне здравствене установе доставља кан-
дидат који решењем Министра просвете, науке 
и технолошког развоја буде именован за дирек-
тора школе. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду, односно доношења 
решења о премештају на радно место дирек-
тора. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати, као и 
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора и 
потребном документацијом доставља лично у 
затвореној коверти у канцеларији секретара 
ОШ „Радоје Домановић” у просторијама Еко-
номско трговинске школе у Параћину, Улица 
др Драгољуба Јовановића бр. 2, Параћин или 
препорученом поштом на адресу: ОШ „Радоје 
Домановић”, 35250 Параћин, Књаза Милоша 2, 
са назнаком „Конкурс за избор директора”. Бли-
же информације се могу добити код секретара 
школе на телефон 035/564-758.

ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35273 Бунар бб.
тел. 035/8271-215

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Наставник хемије
за рад у матичној школи у Бунару 
и издвојеном одељењу школе у 

Драгоцвету, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 

дана, са 40% радног времена

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 

васпитања
за рад у издвојеном одељењу школе 

у Шантаровцу, на одређено време 
ради замене помоћника директора, 

до 31.08.2022. године, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање и то: за радно место референт за 
правне, кадровске и административне послове 
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у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Основне школе „Бранко 
Радичевић” у Бунару и то средње образовање 
у трајању од четири године - смер економски, 
рачуноводствени, правни, административни 
или гимназију; за радна места наставник хемије 
и наставник енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања 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 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: 1) диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, 2) извод из матич-
не књиге рођених, 3) уверење о држављанству 
Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања, 
издато од стране МУП Србије, 5) доказ о знању 
српског језика достављају кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику, 6) радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) - пожељно. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној фото-
копији. Оригинали уверења не смеју бити ста-
рији од шест месеци. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Бранко Радичевић”, 35273 Бунар бб., са назна-
ком „За конкурс” или предати лично.

КИКИНДА

ОШ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН”
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

тел. 024/4841-005

Педагог
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. непостојање осуде 

правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање срп-
ског и мађарског језика. Документи који се дос-
тављају уз пријавни формулар: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о одговарајућем 
високом образовању и то студије другог степе-
на (мастер академске, мастер струковне, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису 
који одређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, мастер педагог - VII 
степен или основне студије у трајању од нај-
мање четири године по пропису који уређује 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дипломирани педагог - VII степен; уве-
рење о здравственој способности; уверење о 
неосуђиваности из МУП-а; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о знању језика; 
биографија. Приликом достављања документа-
ције, када се достављају оверене фотокопије, 
достављају се не старије од 6 месеци. 

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена  

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 73,33% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. непостојање осу-
де правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање срп-
ског и мађарског језика. Документи који се дос-
тављају уз пријавни формулар: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о одговарајућем 
високом образовању и то студије другог степе-
на (мастер академске, мастер струковне, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису 
који одређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године којим је стечено звање 
мастер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност), или мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност) или основне сту-
дије у трајању од најмање четири године по 
пропису који уређује високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, којим је стечено звање 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, или дипломира-
ни филолог англиста или дипломирани профес-
сор енглеског језика и књижевности; уверење о 
здравственој способности; уверење о неосуђи-
ваности из МУП-а; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о знању језика; биогра-

фија. Напомена: приликом достављања доку-
ментације, када се достављају оверене фото-
копије, достављају се не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: 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 пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Конкурсну 
документацију кандидати могу поднети лично у 
затвореној коверти у школи или препорученом 
пошиљком на горе наведену адресу. Телефон 
за ближа обавештења: 024/4841-005.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/4874-371

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за дирек-
тора може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) 
и то: 1) да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте основне школе, педагога 
или психолога, стечено на: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) да има дозволу за рад 
(положен стручни испит - лиценца), за настав-
ника, педагога или психолога, 3) да је савлада-
ло обуку и да има положен испит за директора 
установе; 4) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање); 7) да 
има држављанство Републике Србије; 8) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - мађарски језик. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
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(извештај просветног саветника), као доказ о 
резултатима стручно педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора школе. 
Изузетно, ако се на конкурс не појави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем, из 
члана140 ставови 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника те врсте основне школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); уверење о обуци и о положе-
ном испиту за директора установе; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
потврду да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (не 
старије од 6 месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), доказ МУП-а о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана), оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико исти 
има, а уколико нема потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду, уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, оверену фотокопију; доказ да зна језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; пријемни формулар за пријаву 
на Конкурс скинут са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да положи наведе-
ни испит у законском року, у складу са услови-
ма прописаним чланом 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
Основна музичка школа „Кањижа”, 24420 Кањи-
жа, Николе Тесле 2 у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе” 
лично или поштом. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве на конкурс се неће узети у разма-
трање, као и фотокопије документа која нису 
оверена од стране надлежног органа (јавног 
бележника). Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе од 9.00 часова до 14.00 
часова, на телефон 024/4874-371.

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА”
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време,  
до повратка одсутне раднице

УСЛОВИ: Кандидати уз молбу треба да прило-
же: 1. попуњени формулар који се налази на 
званичном сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, не 
старију од 6 месеци; 3. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; 4. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
не старију од 6 месеци; 5. уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и да 
за њега није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 6. доказ о знању срп-
ског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 7. доказ о положеном испиту 
за лиценцу (уколико је кандидат поседује). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидат треба да испуњава и 
услове у погледу врсте стручне спреме 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, 2/2016, 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). Пријаве достави-
ти лично или поштом на адресу: Основна шко-
ла „Фејеш Клара”, 23300 Кикинда, Др Зорана 
Ђинђића 9, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ДEЧИЈИ ВРТИЋ „ХОФЕХЕРКЕ”
24400 Сента, Златне греде 7

тел. 024/815-112

Васпитач
на српском наставном језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање, односно високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. Године, на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 

зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Послове васпитач 
може да обавља лице које је стекло одгова-
рајуће образовање на језику на коме се оства-
рује тај рад или је положио испит из језика са 
методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о испуњености услова 
за радно место васпитач из тачке 1 овог кон-
курса, под 1), 3), 4) и 5) сатавни су део пријаве 
на конкурс и поднесе се у оригиналу или у виду 
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи 
следећа документа: аутобиографију кандидата, 
уверење о држављанству (оригина или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гина или оверену копију), диплома о стеченој 
стручној спреми (оригина или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 става 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци-оригинал), уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца односно да није покренут кривични посту-
пак (не старије од шест месеци-оригинал), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
дужности (не старије од шест месеци-ориги-
нал), потврду надлежне здравствене органи-
зације-оригинал (овај доказ подноси избарани 
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика и језика на којем ост-
варује образовно васпитни рад (оригинал или 
оверена копија), кандидат попуњава пријавни 
формулар (образац на званичном сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља установи. 
Пријаве са потребном документацијом предају 
се у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”, лично у прос-
торијама установе или се шаљу путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на конкурс - васпитач на српском наставном 
језику”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Уколико је пријава 
предата препоручено путем поште, тад се као 
дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од 
стране поште. Кандидати након утврђивања 
испуњености услова за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
у складу са законом. Кандидати ће бити пис-
мено обавештени о дану обављања разговора 
са кандидатима, као и о одлуци комисије. Бли-
же инфрмације о конкурсу могу се добити од 
секретара установе на телефон 024/815-112.

Васпитач
на мађарском наставном језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одгова-
рајуће образовање, односно високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. Године, на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
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малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова за радно место васпитач из тачке 1 овог 
конкурса, под 1), 3), 4) и 5) сатавни су део 
пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу 
или у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи 
следећа документа: аутобиографију кандидата, 
уверење о држављанству (оригина или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гина или оверену копију), диплома о стеченој 
стручној спреми (оригина или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 става 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца односно да није покренут кривични поступак 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
дужности (не старије од шест месеци - ориги-
нал), потврду надлежне здравствене организа-
ције - оригинал (овај доказ подноси избарани 
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика и језика на којем оства-
рује образовно васпитни рад - (оригинал или 
оверена копија), кандидат попуњава пријавни 
формулар (образац на званичном сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља установи. 
Пријаве са потребном документацијом предају 
се у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Послови, лично у просто-
ријама установе или се шаљу путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс - васпитач на мађарском наставном 
језику”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Уколико је пријава 
предата препоручено путем поште, тад се као 
дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од 
стране поште. Кандидати након утврђивања 
испуњености услова за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
у складу са законом. Кандидати ће бити пис-
мено обавештени о дану обављања разговора 
са кандидатима, као и о одлуци комисије. Бли-
же инфрмације о конкурсу могу се добити од 
секретара установе на телефон 024/815-112.

Секретар

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме. Кандидат 
мора да има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о 
основама система васпитања и образовања, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица и 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 дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Посебан услов: познавање 
мађарског језика и писма. Доказ о испуњености 
услова за радно место васпитач из тачке 1 овог 
конкурса, под 1), 3), 4) и 5) сатавни су део 
пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу 
или у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Провера посебног услова извршиће се прове-
ром за кандидате који уђу у ужи избор.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи 
следећа документа: аутобиографију кандидата, 
уверење о држављанству (оригина или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гина или оверену копију), диплома о стеченој 
стручној спреми (оригина или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 става 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца односно да није покренут кривични поступак 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
дужности (не старије од шест месеци - ориги-
нал), потврду надлежне здравствене организа-
ције - оригинал (овај доказ подноси избарани 
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад - само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику (оригинал или оверена копија), 
кандидат попуњава пријавни формулар (обра-
зац на званичном сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром доставља установи. Пријаве са потребном 
документацијом предају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Послови, лично у просторијама установе или 
се шаљу путем поште на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс - секре-
тар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир. Уколико је пријава 
предата препоручено путем поште, тад се као 
дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од 
стране поште. Кандидати након утврђивања 
испуњености услова за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
у складу са законом. Кандидати ће бити пис-
мено обавештени о дану обављања разговора 
са кандидатима, као и о одлуци комисије. Бли-
же инфрмације о конкурсу могу се добити од 
секретара установе на телефон 024/815-112.

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове; 1. да има средње образовање (IV сте-
пен стручне спреме), профил медицинска сес-
тра-васпитач; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о испуњености услова за радно 
место васпитач из тачке 1 овог конкурса, под 
1), 3), 4) и 5) сатавни су део пријаве на конкурс 
и поднесе се у оригиналу или у виду оверених 
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи 
следећа документа: аутобиографију кандидата, 
уверење о држављанству (оригина или оверену 
копију), извод из матичне књиге рођених (ори-
гина или оверену копију), диплома о стеченој 
стручној спреми (оригина или оверену копију), 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван 
за дела из члана 139 става 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужни-
ца односно да није покренут кривични поступак 
(не старије од шест месеци - оригинал), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
дужности (не старије од шест месеци - ориги-
нал), потврду надлежне здравствене органи-
зације - оригинал (овај доказ подноси избара-
ни кандидат пре закључења уговора о раду), 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад - мађарски 
језик (оригинал или оверена копија), канди-
дат попуњава пријавни формулар (образац на 
званичном сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром доставља установи. Пријаве са потребном 
документацијом предају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Послови, лично у просторијама установе или 
се шаљу путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс - медицинска 
сестра-васпитач”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Уколико 
је пријава предата препоручено путем поште, 
тад се као дан пријема рачуна дан пријема 
пошиљке од стране поште. Кандидати након 
утврђивања испуњености услова за пријем у 
радни однос, који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности у складу са законом. Кандидати 
ће бити писмено обавештени о дану обављања 
разговора са кандидатима, као и о одлуци 
комисије. Ближе инфрмације о конкурсу могу 
се добити од секретара установе на телефон 
024/815-112.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА

Грачаница

Техничком грешком, у публикацији „Послови” 
од 09.03.2022. године, објављено је поништење 
огласа у целости. Овим путем се извињавамо 
оглашивачу и кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА

ШКОЛА ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
Грачаница

Оглас објављен 22.12.2021. године, у публика-
цији „Послови” (број 965), поништава се за рад-
но место стручни сарадник - педагог.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН” У СУШИЦИ

Сушица

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдицип-
лирарне 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 предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника Електротехничке 
школе, педагога или психолога. Поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника. Поседовање лицен-
це за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије, неосуђиваност правоснажном 
пресудом з акривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом, најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: Доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извог из матичне књиге рођених); ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/ фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
доказ о несуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања; оверен препис / фото-
копију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); дока-
зе о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 038/653-50.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб.
тел. 028/498-298

За избор наставника и сарадника  
на Медицинском факултету у Приштини  

- Косовска Митровица на одсеку  
Општа медицина и Стоматологија

Редовни професор за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

Ванредни професор за ужу научну 
област Педијатрија

Ванредни професор за ужу 
научну област Орална медицина и 

парадонтологија

Доцент за ужу научну област 
Педијатрија

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Орална хирургија

УСЛОВИ: I. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

а) у звање редовног професора може бити 
бирано лице које испуњава следеће мини-
малне услове: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за 
избор у звање ванредног професора. 2. пози-
тивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода, 3. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора 
у звање ванредног професора, у часописима 
категорије М21, М22 или М23, 4. цитираност 
од 10 хетероцитата, 5. једно пленарно преда-
вање на међународном или домаћем научном 
скупу или два саопштења на међународним 
или домаћим научним скуповима, 6. књига из 
релевантне области, одобрен уџбеник од стра-
не наставно научног већа факултета, поглавље 
у одабраном уџбенику или превод одабраног 
иностраног уџбеника за ужу научну област за 
коју се бира, објављеног у периоду од избо-
ра у наставничко звање, 7. резултат у развоју 
научнонаставног подмлатка на факултету, 8. 
учешће у комисијама за одбрану три завршна 
рада на специјалистичким, односно мастер ака-
демским студијама, 9. наставник који се бира 
у звање редовног професора мора испуњавати 
и услове да буде ментор за вођење докторске 
дисертације у складу са стандардом 9 (наставно 
особље) „Правилника о изменама и допунама 
Правилника о стандардима и поступку за акре-
дитацију високошколских установа и студијских 
програма”.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемен-
та предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају 
да буду наведени и образложени у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним 
кандидатима за избор у звање наставника. б) У 
звање Ванредног професора може бити бирано 
лице које испуњава следеће услове: 

б) у звање ванредног професора може 
бити бирано лице које испуњава следеће 
услове:

Услови за први избор у звање ванредног 
професора:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за 
избор у звање доцента, 2. позитивна оцена 
педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, 3. 
обавезно педагошко искуство на универзитету 
у трајању од најмање три године, 4. објављена 
два рада из научне области за коју се бира, у 
периоду од избора у звање доцента у часопи-
сима категорија М21, М22 или М23, 5. оргинал-
но стручно остварење, руковођење или учешће 
у пројекту, 6. одобрен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака од стране 
наставно-научног већа факултета (све са ИСБН 
бројем) за ужу научну област за коју се бира.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кадидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента 
предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају да 
буду наведени и образложни у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним кан-
дидатима за избор у звање наставника. Усло-
ви за сваки следећи избор у звање ванредног 
професора

ОБАВЕЗНИ: 1. позитивна оцена педагошког 
рада у студентским анкетама током целокуп-
ног претходног изборног периода. 2. објављен 
један рад из научне области за коју се бира у 
часопису категорије М21, М22 или М23 у перио-
ду од последњег избора у звање ванредног 
професора.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кадидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента 
предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају да 
буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним канди-
датима за избор у звање наставника.

ц) у звање доцента може бити бирано 
лице које испуњава следеће услове: 

Услови за први избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. приступно предавање 
из области за коју се бира, позитивно оцењено 
од стране високошколске установе; 2. позитив-
на оцена педагошког рада у студентским анке-
тама током целокупног претходног изборног 
периода; 3. обавезно педагошко искуство на 
универзитету у трајању од најмање три годи-
не; 4. објављен један рад из научне области 
за коју се бира у часопису категорије М21, М22 
или М23.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кадидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента 
предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају да 
буду наведени и образложни у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним канди-
датима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање 
доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. позитивна оцена педа-
гошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода; 2. 
објављен један рад из научне области за коју се 
бира у часопису категорије М21, М22 или М23 у 
периоду од последњег избора у звање доцента.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кадидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента 
предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају да 
буду наведени и образложни у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним канди-
датима за избор у звање наставника.

д) У звање Асистента са доктортатом 
може бити бирано лице које испуњава 
следеће услове: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: За асистента са доктора-
том на Факултету може бити изабрано лице 
које испуњава услове прпоисана Законом  
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о високом образовању, Статута факултета и 
Правилником о условима, начину и поступку 
избора у звање сарадника и то: 1. ако је стекло 
научни назив доктора медицинских наука; 2. 
ако је интегрисане академске студије завршио/
ла са просечном оценом најмање осам (8, 00); 
3. ако има смисао и способност за наставни рад. 
За асистента са докторатом на клиничким пред-
метима може бити изабрано лице које поред 
услова из члана 14. Правилника има завршену 
одговарајућу здравствену специјализацију. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Смисао и способност за 
наставни рад асистента са докторатом на пред-
клиничким предметима Факултета утврђује се 
на основу: већег броја објављених научних 
радова у домаћим и иностраним часописима; 
већег броја стручних радова на домаћим или 
међународним скуповима. Смисао и способ-
ност за наставни рад Асистента са докторатом 
на клиничким предметима Факултета утврђује 
се на основу: веће оцене на специјалистич-
ком испиту; већег броја објављених научних 
радова у домаћим и иностраним часописи-
ма; већег броја стручних радова на домаћим 
и међународним скуповима. Посебни услови, 
оцена испуњености услова и поступак избора 
наставника и сарадника регулисани су Законом 
о високом образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета у 
Приштини - Косовска Митровица, Правилника 
о условима начину и поступку избора у звање 
сарадника Приштина - Косовска Митровица 
и Статутом Медицинског факултета Пришти-
на-Косовска Митровица. 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни да 
доставе доказе о испуњености услова пред-
виђених Конкурсом. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у часопису Нацио-
налне службе за за запошљавање „Послови” и 
на сајту Факултета. Пријаве доставити на адре-
су Медицински факултет у Приштини, 38820 
Кососвска Митровица, улица Анри Динана бб 
или предајом архиви факултета 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „ЉУБОМИР ЉУБА 
НЕНАДОВИЋ”

34302 Раниловић бб.
тел. 034/6748-002 

e-mail: os.ranilovic@gmail.com

Наставник математике
за 88,89% радног времена,  

на одређено време до повратка одсутне 
запослене са породиљског и одсуства  

са рада ради неге детета

Наставник хемије
за 20% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог 
са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19) и то: да имају одговарајуће обра-
зовање; да имају физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-

них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик. 

ОСТАЛО: Потребна документа: оригинал или 
оверена копија дипломе, оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ори-
гинал извод из матичне књиге рођених не ста-
рији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Информације се 
могу добити на горе наведеној адреси и канди-
дати могу слати пријаве на исту адресу. Рок за 
доставу пријава је на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације 
се могу добити и код секератара школе на тел 
034/6748-002 или имејл os.ranilovic@gmail.com

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
34000 Крагујевац

Радоја Домановића број 6
тел. 034/332-428

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
наставника или психолога средње стручне шко-
ле у подручју рада економија право и админи-
страција, то јест високо образовање стечено: 
на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 пред-
мет, односно групу предмета); или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника 
средње стручне школе, подручје рада: еконо-
мија, право и администрација или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника или стручног сарадника; поседовање 
лиценце 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); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о држављанству (уве-

рење о држављанству); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); оверен препис / фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству; доказ 
да нису осуђивани (уверење МУП-а); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора школе); оверен препис / фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно). Рок за пријем 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и преко телефона 034/332-428.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/305-135

Секретар
у основној и средњој музичкој школи, на 
одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник теоретских предмета
у средњој музичкој школи,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира / корепетитор
у основној и средњој музичкој школи,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018 - други закони, 
10/2019, 6/20 и 129/21), у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако има: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Одговарајуће образовање има 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање предвиђено чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Ближи 
услови у погледу степена и врсте образовања 
наставника за послове за које је конкурс распи-
сан предвиђени су Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат треба да достави: оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању и 
додатка дипломи (за завршене мастер студије), 
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односно уверење о дипломирању уколико 
диплома још није издата; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
да лице зна српски језик (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању, а уколи-
ко је диплома стечена на другом језику доказ 
је потврда или сведочанство средње школе), 
уверење полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система обра-
зовања и васпитања. Изабрани кандидат пре 
закључења Уговора о раду доставља лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc који се 
одштампан доставља школи заједно са потреб-
ном документацијом. Кандидати који буду поз-
вани од стране школе дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати су дужни да у пријави наведу контакт 
телефон, како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. Пријаве 
кандидата који не приступе провери психифи-
зичких способности неће се разматрати. Доку-
мента се предају у оригиналу или у овереној 
фотокопији, путем поште или непосредно у 
секретаријату школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Молбе са потребним документима слати 
на горе наведену адресу.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464 

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 6/20, 129/21) и то: да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/20, 129/21) као 
и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да имају психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који преузима на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одшампаним пријавним формула-
ром доставља следећу документацију: оверени 
препис или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здраственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат који заснује радни однос по конкур-
су пре закључења уговора о раду; уверење о 
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тач. 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а - не ста-
рије од 6 месеци (оргинал или оверена копија); 
уверење о држављанству РС - не старије од 6 
месеци (оргинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оргинал или оверена 
копија); 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. 
Тражена документа достављају се у оргина-
лу или овереној копији, лично или послати у 
затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за информације 034/335-464 (секретар школе).

КРАЉЕВО

ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб.

тел. 036/736-120

Васпитач или васпитач - приправник
на одређено време, до повратка раднице 

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање: више образовање или високо обра-
зовање, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) односно 
на основним студијама и трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са Законом; на сту-
дијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Статус приправника 
регулисан је чл. 144 и 145. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 
6/20). Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс се објављује у листу „Послови” при 
Националној служби за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора Предшколске установе. 
Сви докази о испуњености услова достављају 
се уз пријаву из тачке 1, 3, 4, 5, осим доказа 
о испуњености услова из тачке 2 (психичка, 
физичка и здраствена способност) која се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у обзир. Напомена: кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају кратку биографију - ЦВ, 
контакт телефон, тачну адресу боравка, ради 
достављања писмена и позивања за обављање 
психолошке процене способности за рад са 
децом, у складу са законом. Пријаве на конкурс 
са потребним доказима о испуњавању услова 
подносе се на горе наведену адресу.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица

тел. 036/5877-110

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета) 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред 
општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24. Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и услове у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022). Сте-
пен и врста образовања за радно место настав-
ник немачког језика мора бити из образовно 
научне области у складу са чланом 3. став 1 
тачка 3) подтачка 4)) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022). 
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге, са холограмом (оригинал или оверена 
копија); оригинал или оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова (доказује се достављањем 
потврде/уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или достављањем уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу - 
оригинал или оверена копија) - за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују, 
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образовање из става 1. овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о 
основама система образовања и васпитања-за 
извођење наставе на српском језику (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику) у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе - ориги-
нал или оверена копија). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у складу са чланом 
154. став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве неће 
се разматрати. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе из претходног става. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу 
школе ОШ „Олга Милутиновић” Годачица 36220 
Чукојевац или лично у секретаријат школе у 
времену од 09.00-12.00 часова, сваког радног 
дана. За сва додатна обавештења обратити се 
на телефон 036/5877-110.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР”

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 129/2021), а то су: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и степен и врсту образовања 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, 2/2017, 13/2018 
и 7/2019) и то: 1) студије другог степена - мас-
тер академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или инердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РепубликеСрбије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи лично 
или поштом на адресу: Машинска техничка 
школа „14. ОКТОБАР” у Краљеву, Индустријска 
бр. 21, 36000 Краљево. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом: 
Диплома о стеченом одговарајућем образовању 
- оригинал или оверена фотокопија (кандидати 
који су завршили мастер студије у обавези су да 
доставе и оверену копију дипломе са основних 
студија). Извод из казнене евиденције надлеж-
не Полицијске управе (не старији од 6 месеци) 
- оригинал или оверена фотокопија (достављају 
сви кандидати); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена 
фотокопија (достављају сви кандидати); доказ 
да кандидат зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик) у обавези су да доставе само они кан-
дидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика - оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пожељно је 
да кандидат уз пријаву приложи и кратак ЦВ 
у којем ће бити наведен контакт телефон кан-
дидата. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази неће се узимати у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Комисија утврђује 

испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати из претходног става, који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од Секретара школе преко телефона: 
036/312-433.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а

тел. 036/5865-582
e-mail: skolavrba@gmail.com

Наставник немачког језика
са 11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета) 

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених 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-аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане члановима: 139став 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тач-
ка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, 
чланом 142 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 
129/21). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чланом 3. став 1 тачка 3) 
подтачка 4) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022). 
Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва.Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 овог закона. Кандидат који који нема 
образовање из члана 142 став 1 овог закона, 
обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лиценцу: 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
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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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министрства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар канди-
дат прилаже: Оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе; Оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ). Кандидат који није положио испит из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, обавезан је да их положи у року од 
једне а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. 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 посло-
ва-надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци. 
Доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, у року под осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос се 
у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запопшљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору 
у року од осам дана од обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, доставити лично, или поштом 
на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” Врба, Цара 
Лазара 2А, 36214 Врба. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство и 

одсуство ради неге детета) 

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/2018), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/21) и члана 3 тачка 3 подачка 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”бр. 11/12... 
3/17, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) 
односно да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника немачког језика и то: да 
има одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и 
тачке 2) и члана 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21); 
члана 3. тачка 3. подтачка 4. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12... 3/17, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, /2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) за радно 
место наставника немачког језика у основној 
школи; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској устнови 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 ЕСПБ 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) - за оне 
који ово образовање поседују, а за оне који не 
поседују Закон по члану 142 став 2 дозвоља-
ва и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - доказује се уверењем из казнене еви-
денције (коју прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе са датумом издавања у току трајања 
конкурса); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се Уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији не старије од 6 

месеци); да зна језик на коме се остварује обра-
зовно - васпитни рад (српски језик). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који 
се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар кандидат доставља: доказ 
о стручној спреми - оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању или уве-
рења о стеченом високом образовању, уко-
лико диплома није издата; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал 
или овере- на фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу) - за оне који ово 
образовање поседују, а за оне који не поседују 
Закон по члану 142 став 2 дозвољава и дефи-
нише као обавезу да ово образовање наставник 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, као и да није утврђено дискриминаторног 
понашања, у складу са законом - прибавља се 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
Полицијске управе-са датумом издавања у току 
трајања конкурса. 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 српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Биографију са кон-
такт телефоном и адресом електронске поште. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, се подно-
си пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши национална служба за запошљавање. 
Пријавни формулар са пратећом докуметацијом 
се доставља у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” лично 
радним даном од 09.00 до 12.00 часова или 
поштом на адресу ОШ „Бранко Радичевић” Вит-
ковац, Краљевачка број 31А, 36207 Витковац, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Каменици - комбиновано одељење, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник немачког језика
са 89% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник технике и технологије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1. 
подтачка 1) и 2), тачка 2. и став 2 истог члана, 
чланом 142 став 1, став 2 став 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020). У складу са чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
Законом, и то ако: има одговарајуће образо-
вање (образовање је прописано чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20 и 19/20). У складу са чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, оба-
везан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу. Канди-
дат треба и да има: држављанство Републике 
Србије; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (који се налази у 
делу „Запошљавање у просвети”), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за канди-
дате који поседују наведени доказ, а кандидат 
који не поседује наведени доказ обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов пола-
гања испита за лиценцу, што је регулисано чла-
ном 142 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да канди-
дат 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 копија). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика; лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, лично или поштом на адресу: 
ОШ „ Вук Караџић” Краљево, Улица Излетнич-
ка бр. 10, 36103 Краљево, контакт телефон: 
036/379-700, или лично радним даном од 8 до 
13 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОШ ”ПРВИ МАЈ”
Влајковци
37220 Брус

Наставник разредне наставе 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат 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 Зако-
ном и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство републике 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 сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 
2) прибавља се пре закључења уговора. Оста-
ло: 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, однос-
но стручне области за дговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интерди-
сиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидси-
плинарне 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 уређива-
ли 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 огла-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију (поред горе наведене докумен-
тације и извод из матичне књиге рођених), у 
овереној копији, све то не старије од 6 месеци 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе. 
У складу са чл. 155 и 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
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РС” 88/17, 6/20, 129/21) прописано је да кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава, 
све остале фазе конкурса спроводе се искљу-
чиво на основу чл. 154 и 155 ЗОСОВ. Пријавни 
формулар са документацијом слати на адресу 
Основна школа „Први мај” Влајковци, Влајковци 
бб., 37220 Брус са назнаком „За конкурс” или 
лично у матичној школи у Влајковцима сваког 
радног дана од 7.00 часова до 14.00 часова. 
За додатне информације - контакт тел./факс: 
037/3830-233, e-mail: majvlajkovci@yahoo.com. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18- др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 тачка 1 и 2. овог 
Закона и то: да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18- 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) за наставни-
ка музичке школе и подручја рада: култура, 
уметност и јавно информисање, за педагога 
и психолога, стечено: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, ултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
(положен стручни испит лиценцу) за наставни-
ка, педагога или психолога; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном 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 при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да је савлада-
ло обуку и да има положен испит за директора 
установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 

високом образовању; оверен препис или ове-
рену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу - дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника, односно стручном испиту; 
уверење о здравственом стању (лекарско уве-
рење) са утврђеним психичким, физичким и 
здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима, не старије од шест месеци; уве-
рење (извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и закривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правногсаобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; уве-
рење 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 
да против њега није покренут кривични посту-
пак 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију (оригина-
ли или оверене фотокопије, не старије од 30 
дана); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопија, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених - нови образац (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о знању српског језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад 
(важи за кандидате који су одговарајуће обра-
зовање стекли на другом језику); потврду о 
радном искуству у области образовања и вас-
питања (оригинал); оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (оверена фотокопија 
извештаја о спољашњем вредновању школе); 
радну биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; оквирни план рада за време 
трајања мандата (није обавезно). Формулар за 
пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs. Документација без 
доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар про-
пише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у 
складу са чланом 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису овере-
не од стране надлежног органа. Кандидати ће 
писаним путем бити обавештени о именовању 
директора у складу са Законом. Документација 
учесницима конкурса биће враћена по конач-
ности решења министра о именовању дирек-
тора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближа обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел. 
037/427-556. Пријаве на конкурс са прилозима 

- доказима о испуњавању услова конкурса кан-
дидати могу доставити поштом, препорученом 
пошиљком на горе наведену адресу или лично 
у канцеларији секретара школе, радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова, са назнаком „Пријава 
на конкурс за дректора”.

ЛЕСКОВАЦ

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Професор српског језика и 
књижевности

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају про-
писане услове, предвиђене Законом о раду, 
Законом о основама система образовања и вас-
питања и одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника из опште образовних предмета у стручним 
школама и то: да имају одговарајуће образо-
вање у складу са законом и одредбама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника из опште образовних 
предмета у стручним школама; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да имају држављанство Републи-
ке Србије; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-вапитни рад.

ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана јавног 
оглашавања, а кандидати уз пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства и доставља школи, 
достављају и следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе или уверења, уверење о 
држављанству (оверена фотокопија - не ста-
рија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
за наведена кривична дела из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе, извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
изјава кандидата да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Напоме-
на: лекарско уверење је потребно када решење 
о избору постане коначно, пре закључивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292

Наставник географије

Наставник биологије

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018, 10/19, 6/20, 24/20, 129/21), кандидат 
треба да има одговарајуће образовање стечено 
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на студијама другог степена академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области из одго-
варајућег предмета, односно групе предмета, 
образовање на основу одговарајућег степе-
на стручне спреме, одређеног занимања пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидат треба да 
има: психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да је држављанин Републике Србије. 
Кандидат попуњава пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз одштампан, попуњен 
и потписан формулар (који је обавезан) дос-
тавља и своју пријаву на конкурс. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци или 
оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење из основног суда и уверење из 
МУП-а. Доказ да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доказује се уверењем надлежног дома здравља 
- службе медицине рада пре закључивања уго-
вора о раду, доставља га изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способности 
кандидата за рад са ученицима обавља се у 
складу са законом. Неблаговремене, неуред-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Пријаве са 
потребном документацијом слати препоручено 
поштом на горе наведену адресу или предати 
лично у секретаријату школе, са назнаком „За 
конкурс - конкурсној комисији школе”, радним 
данима од 08 до 13 часова. 

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе - 
наставник хемије

са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са вршења 

функције директора у другој школи

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
- за наставника хемије, без обзира на радно 
искуство; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 

за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се 
докази о испуњености услова: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о 
дипломирању ако није издата диплома, ориги-
нал уверења о неосуђиваности (МУП), оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених, да 
је диплома или уверење издато на српском 
језику, односно потврда установе која је изда-
ла диплому да је кандидат пратио наставу на 
српском језику. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована одлуком директора. Решење о избо-
ру кандидата по објављеном конкурсу у публи-
кацији „Послови” донеће се у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу се 
добити путем телефона број 016/284-611 од 8 
до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА „8. ОКТОБАР”
Власотинце, Марка Орешковића 2

1. Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

2. Наставник биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/201810/2019 и 6/2020 - др. закон, даље 
Закон) као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021) и то: да има одго-
варајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању(не старију од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рији од шест месеци); Доказ: уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности, доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). У 
складу са чланом 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити поштом на адресу школе или лично 
у просторијама школе, канцеларија секретара 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „За конкурс”. Информа-
ције у вези конкурса можете добити на тел: 
016/875-450.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

тел. 015/876-055

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање, високо образовање за наставника средње 
струче школе и подручја рада економија, право 
и администација и трговина, угостутељство и 
туризам, за педагога и психолога и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. студије другог степена из 
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области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидициплнарне, трансдисциплинарне 
стидије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора 
имати завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, дозволу 
за рад за наставника, педагога или психолога, 
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 до две године од дана сту-
пања на дужност - члан 122, став 9), да има 
најмање осам година радног стажа у области 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег високог образовања, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад школе. 

ОСТАЛО: као доказ о испуњавању услова кан-
дидат уз пријаву у два примерка подноси: 
биографију са кратким прегледном кретања 
у служби - у два примерка, предлог програма 
рада школе (визија школе) - у два примерка, 
документацију којом доказује испуњеност усло-
ва конкурса из тачке 1-9 и то у два примерка 
(два оригинала или огоринал и оверена копија) 
напомена: то су следећа документа: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању - (две оверене копије), 
2. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - у два примерка (две оверене 
копије), 3. изабрани кандидат који нема обуку и 
положен испит за лиценцу за директора полаже 
га у року од 2 године од дана именовања; кади-
дат који има обуку и положен испит за лицен-
цу за директора доставља две оверене копије 
лиценце за директора; кандидат који је у про-
цедури обуке достаља доказ о пријави на обуку 
у два примерка; кандидат који је завршио обуку 
доставља уверење о обављеној обуци у ориги-
налу и овереној копији; кандидат који је завр-
шио обуку и пријави полагање испита доставља 
уверење о завршеној обуци у оригиналу и ове-
реној копији и доказ о пријави испита у два 
примерка, 4. потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања -оригинал или ори-
гинал и оверена копија, 5. лекарско уверење 
о прихичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) - оригинал и оверену копију, 6. 
уверење надлежног СУП-а да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци) - оригинал и оверену копију, 
7. уверење / потврда Повереника за заштиту 
равноправности у оригиналу и овереној копији 
- може се допити слањем захтева путем елек-
тронске адресе poverenik@ravnopravnost.gov.rs, 
8. доказ о знању српског језика, осим канидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање - оверене копије, 9. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал и оверена копија, 10. извод из матичне 
књиге рођених - оригинал и оверена копија, 
доказ о резултату стручно-педагошког наздо-
ра (извештај просветног саветника уколико 
је вршен стручно-педагошки надзор) - у две 
оверене копије, уколико је кандидат претход-
но обављао дужност директора установе дос-
тавља и доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора рада установе и оцену спољашњег 
вредновања - у два примерка. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се предају 
непосредно у канцеларији секретара школе 
или се шаљу на горе наведену адресу. Прија-
ве се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурској комисији - конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле и подручје рада, за педагога и психолога: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице под овом подтачком 
такође мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та); на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 уче-
ницима; да није осуђиван правосажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца; осуђиван правосажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и дру-
га 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; утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-

торно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је стручно-педа-
гошки надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора уста-
нове у којој је обављен стручно-педагошки над-
зор и спољашње вредновање). Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат с одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора може бити изабрано и 
лице које испуњава услове из члана став 6. 
члана 139 и члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања које поседује: 
одговарајуће образовање за наставника 
основне школе: да кандидат има стечено одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно стуковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није: осуђиван правосажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца; 
осуђиван правосажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кри-
вична дела против службене дужности, за кри-
вично 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; утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је стручно-педа-
гошки надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора уста-
нове у којој је обављен стручно-педагошки  
надзор и спољашње вредновање). Уз пријаву 
на конкурс, учесник конкурса подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, (само учес-
ник конкурса који има завршене студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,  
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трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука) - (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
извод из МКР за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипломе 
(оригинал не старији од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије (оригинал не 
старији од 6 месеци од датума објаве конкур-
са); оригинал или оверену фотокопију доказа о 
познавању српског језика - доказ да је канди-
дат положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе дос-
тавља само кандидат уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
нставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу) или уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, васпитача или стручних 
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); оригинал потврде или 
оверена фотокопија потврде Повереника за 
заштиту родне равноправности да није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од 
дана објаве конкурса). Захтев за издавање 
потврде учесник конкурса подноси Поверенику 
за заштиту родне равноправности у слободној 
форми на имејл poverenik@ravnopravnost.gov.rs 
или поштом на адресу Повереник за заштиту 
родне равноправности, Београд, Булевар краља 
Александра бр. 84, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу за избор 
директора школе и са навођењем имена, прези-
мена, ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на 
коју се доставља потврда. Захтев мора бити 
својеручно потписан. Оригинал доказа о рад-
ном искуству на пословима образовања и вас-
питања, после стеченог одговарајућег образо-
вања, издат од стране послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве конкурса); 
оверену фотокопију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, фотокопија оверена 
печатом установе (само кандидат које је прет-
ходно обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање), односно оригинал 
доказа установе ако надзор није обављен; ове-
рену фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (извештај про-
светног саветника), фотокопија оверена 
печатом установе, само кандидат који је имао 
стручно - педагошки надзор у свом раду; овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе 
- овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса, (уколико кандидат не 
достави овај доказ његова пријава се сматра 
потпуном); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби (уколико кандидат не доста-
ви овај доказ његова пријава се сматра потпу-
ном); план рада кандидата за директора за вре-
ме мандата (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 
оригинал лекарског уверења о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал не старији од 
датума објаве конкурса). Неблаговремене и/или 
непотпуне и/или неисправне пријаве неће се 
узети у разматрање. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети 
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација се кандидатима за директора не 
враћа, већ доставља Министарству просвете, а 
документација учесника конкруса чије су прија-
ве непотпуне и/или неисправне школа враћа 
препорученом поштом учесницима конкурса 
након протека рока за покретање управног спо-
ра. Фотокопије документације свих кандидата и 
свих учесника конкурса чије су пријаве непот-
пуне и/или неисправне школа задржава у кон-
курсној документацији. Неблаговремене прија-
ве, неотворене, враћају се учеснику конкурса 
препорученом поштом након протека рока за 
покретање управног спора. Фотокопија 
решења, министра о именовању директора 
биће достављена свим учесницима конкурса. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкрет-
ном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, број 
87/18) и Правилником о заштити података о 
личности школе. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу Основна школа „Краљ Петар 
I”, 18000 Ниш, Војводе Путника бр. 1. Лице које 
је учесник конкурса може добити додатне 
информације код секретара школе.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник немачког језика
за 12 часова недељне наставне норме

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; профе-
сор енглеског језика и књижевности и немач-
ког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Немачки језик и књижевност; Немачки 
језик. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и и Уредбом о каталогу радних 
места у јавном службама и другим организа-
цијама у јавним сектору (Сл.гл. РС, бр. 81/17, 
6/18 и 43/18), и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из ста-

ва 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3) - 5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат за наставника треба да има сте-
чено одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија након добијања резулта-
та психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата, извод из књиге рођених оригинал/
оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал/ове-
рена копија уверења о неосуђиваности из Суда 
и Муп-а, као и други прилози којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања на 
адресу: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац” 
Ниш, Вожда Карађорђа бр. 27. Контакт теле-
фон: 018/527-622.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Математика и 

информатика
на одређено време од три године

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 84. став 1 и 2 
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Закона о високом образовању, чланом 177. став 
1 и 2 Статута Универзитета у Нишу, чланом 143. 
став 1 и 2 Статута Машинског факултета у Нишу 
и чланом 4. Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
и сарадника ван радног односа и условима за 
стицање звања сарадника Машинског факул-
тета у Нишу (даље: Правилник). За кандидате 
који немају претходно педагошко искуство на 
високошколској установи у звању сарадника из 
члана 82. став 1 Закона о високом образовању 
(сарадник у настави, асистент или асистент 
са докторатом), а учествују на овом конкурсу, 
декан Факултета ће обезбедити одржавање 
приступног вежбања на начин прописан чла-
ном 6. Правилника. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су у обавези да Факул-
тету доставе документацију којом доказују да 
испуњавају услове из овог конкурса и подно-
се: попуњен, одштампан и потписан Образац 
пријаве на конкурс за избор сарадника пропи-
сан Правилником, који је доступан на интернет 
страници Факултета http: //www.masfak.ni.ac.rs/
index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-
s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu а може се преузети и 
на писарници Факултета; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверени преписи диплома 
о завршеним одговарајућим степенима сту-
дија и уверење о статусу студента докторских 
академских студија, а за магистре наука који 
конкуришу и доказ да је прихваћена тема док-
торске дисертације из одговарајуће уже науч-
не области); доказ о претходном педагошком 
искуству на високошколској установи у звању 
сарадника, односно активном учешћу у реали-
зацији наставних активности на високошколској 
установи (одговарајућа потврда високошкол-
ске установе) - за кандидате који имају овакво 
искуство; биографију са списком публикација и 
прилоге који документују наводе из пријаве и 
омогућују увид у научни рад и стручне квали-
фикације кандидата; уверење надлежне поли-
цијске управе да против кандидата није изре-
чена правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума 
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију канди-
дати подносе на адресу: Машински факултет у 
Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве кандидата које нису комплетне или поднете 
по правилима расписаног конкурса, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматране, 
о чему декан Факултета доноси посебан закљу-
чак и доставља га кандидату.

ОШ „СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб.

Наставник биологије
за 50% радног времена, на одређено 

време због замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Опис радног места: на основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у у основној школи („Сл. 
гласник РС-просветни преглед” 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, 1772021, 
18/2021 и 1/2022) може да изводе следећа 
лица: Послове наставника биологије може да 
обавља: професор биологије, дипломирани 
биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипло-
мирани биолог - смер заштите животне среди-

не, дипломирани биолог - еколог, дипломирани 
професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, 
професор биологије - физике, професор био-
логије - информатике, професор биологије - 
математике, дипломирани професор биологије 
- мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије, 
мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије биологије. Услови конкурса: Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и из члана 142 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова) 
доказ - уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1. овог члана, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; диплому о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, (доставља у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова; доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; 
доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се дипло-
мом); уверење о неосуђиваности за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(Уверење од полицијске управе и Уверење 
надлежног суда); лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима) - доставља се пре 
закључења Уговора о раду. Уверења, не старија 
од 6 месеци.

Наставник географије
на одређено време, због замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за радно место наставник географије  
(20% радног времена) и наставник 

слободних активности - чувари природе 
(15% радног времена) 

УСЛОВИ: Опис радног места: На основу Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-просветни преглед” 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, 
1772021, 18/2021 и 1/2022) може да изводе 
следећа лица: професор географије, дипло-
мирани географ, професор географије и исто-
рије, дипломирани професор биологије и гео-
графије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије-географије, 
професор физике-географије, професор гео-
графије-информатике, дипломирани професор 
географије-мастер, дипломирани географ - мас-
тер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, 
дипломирани географ - просторни планер, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програ-
ма: географија, дипломирани географ, про-
фесор географије, двопредметне студије био-
логије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике. Слободне наставне 
активности активности-чувари природе (дру-
ги циклус основног образовања и васпитања) 
може да изводи: дипломирани биолог - смер 
заштите животне средине, дипломирани био-
лог - еколог, професор биологије, дипломирани 
биолог, професор природних наука, дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, професор хемије и биоло-
гије, мастер професор биологије, мастер био-
лог, мастер биолог - еколог, мастер професор 
екологије, мастер еколог, мастер професор 
екологије и заштите животне средине, мастер 
професор биологије и хемије, мастер географ, 
мастер професор биологије и географије, мас-
тер географ за област животне средине, дипло-
мирани географ - мастер, мастер професор гео-
графије, професор природних наука - мастер. 
Лица која су завршила двопредметне студије 
на факултету, ако су на том факултету сав-
ладала програм из тих предмета у трајању од 
осам семестара. Услови конкурса: Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и из члана 142 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
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из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова) 
доказ - уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1. овог члана, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; диплому о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, (доставља у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске устано-
ве о броју бодова; доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије; уверење о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; 
доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се дипло-
мом); уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (Уверење од 
полицијске управе и Уверење надлежног суда); 
лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) - доставља се пре закључења Уго-
вора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Свети 
Сава” у Суботинцу, ул. Рударска бб, 18227 Субо-
тинац. Контакт телефони: 018/877-651.

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36320 Тутин, 7. jули 16
тел. 020/811-203

Васпитач
Васпитна група „Врба”,  

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и ако има: за васпитача: 1) одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студијама у 
трајању од три године као и одговарајуће више 
образовање.

Дипломирани економиста
Вртић „Маја”

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и ако има: за економисту: високо 
образовање, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10 септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. год.; знање на рачунару.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење односно извод из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат прибавља пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: ПУ „Хабиба Сточевић”, 
Тутин, 7. јули, 16. Више информација на теле-
фон 020/810-494.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13

тел. 020/811-180

Наставник српског језика  
као нематењег

са 60% радног времена,  
за рад у истуреним одељењима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и Правилни-
ком 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, зна босан-
ски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности, доказ о познавању босан-
ског језика. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом 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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Избор у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Виноградарство
на одређено време до 5 година

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

Избор у звање асистента за ужу 
научну област Фитопатологија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет 
одговарајућег смера.

Избор у звање сарадника у настави 
за ужу научну област Геодезија
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен пољопривредни, грађевин-
ски факултет одговарајућег смера и факултет 
техничких наука - смера геодезија и геоматика.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. 
закон.) у складу са којим ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказ о испуњености усло-
ва по овом конкурсу: краћу биографију са биб-
лиографијом, списак научних и стручних радова 
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као и доказе о њиховом објављивању, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми. За наставна 
звања (доцент, ванредни или редовни профе-
сор) кандидати треба да попуне електронски 
образац који се налази на сајту Универзите-
та Нови Сад https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje 
(исти доставити на имејл opstasluzba@polj.
uns.ac.rs (у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата). За сваку одредницу који попуњава 
кандидат у обрасцу, неопходно је приложити 
и доказ, у виду одлуке решења или потврде. 
За сарадничка звања (асистент, сарадник у 
настави) поред, биографских података, науч-
них и стручних радова као и доказе о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, доставити и уверења о наставку сту-
дија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве достављати на адресу: Универзитет у Новом 
Саду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ (за конкурс) 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе - 
биологија

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника 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) и то да је 
стекао одговарајуће високо образовање на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; (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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обрзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом доставља школи у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 

Уз пријавни формулар кандидати су дужни да 
поднесу следећу документацију: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
диплому са основних академских студија); уве-
рење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела), не старије од шест месеца 
од дана објављивања конкурса - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) - оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (доставља кандидат уколико није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на број телефона 021/751-
235.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 
21473 Маглић, Иве Лоле Рибара 13

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122, чланом 139, и чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др закон, 10/2019, 27/2018 - др закон, 6/2020 
И 129/2021). За директора школе може да 
буде изабрано лице: 1. које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, 
педагога и психолога стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисципинарне, студије другог степена 
које комбинују целину и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. које има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника - лиценцу; 3. 
које има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4. које има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 5. које није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним првом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6. које има држављанство Републи-
ке Србије; 7. које зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 8. 

које има обуку и положен испит за директора 
установе (без овог услова пријава се неће сма-
трати непотпуном већ ће кандидат који буде 
изабран бити дужан да у законском року поло-
жи овај испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи следећу документацију: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 
оригинал или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да кандидат има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, односно осам годи-
на радног искуства на пословима образовања и 
васпитања; оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
и да му није изречена мера забрана вршења 
делатности или дужности, не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених за кандидате који су про-
менили презиме, односно име после издавања 
дипломе, не старије од 6 месеци; доказ у форми 
оверене копије о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), а за кандидата који је обављао или 
обавља функцију директора школе о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оригинал или овере-
ну фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (може из досијеа), а кандидат који 
буде изабран - доставља ново лекарско уве-
рење пре закључења уговора; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеном основном, средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или ове-
рена фотокопија потврде или уверења о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; краћу 
биогрфију са прегледом кретања у служби. Кан-
дидат за директора школе који нема положен 
испит за директора, у случају да буде изабран, 
дужан је да овај испит положи у року од две 
године од ступања на дужност. Рок за подно-
шење пријава са потребном документацијом 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити (поштом или лично) на 
горе наведену адресу, у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну за избор директора - не 
отварати”. Све информације могу се добити на 
телефон: 021/2285-878 и 021/2285-636, сваког 
радног дана од 9.00 до 14.00 часова.

ОШ „ПЕТАР ДРАПШИН”
21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: чланом 122 став 2 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), прописано је да директор 
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школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
основне школе, педагога или психолога, сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 
на студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет 
односно групе предмета; (2) на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, да има дозволу за рад 
наставника, стручног сарадника, да има обуку 
и положен испит за директора школе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да исти положи у року од две годи-
не дана од дана ступања на дужност), у складу 
са законом, да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, српски језик, да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба 
да достави: 1. оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању за наставника 
основне школе, педагога или психолога; 2. ове-
рен препис или фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; 3. потврду о раду у школи на посло-
вима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања (у оригиналу); 
4. уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ: уверење 
о неосуђиваности подноси се уз пријаву на 
конкурс у оригиналу или овереној фотокопији, 
наведени доказ не може бити старији од 6 
месеци рачунајући од датума објављивања на 
конкурса); 5. уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 

истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела наведена у конкурсу (наведени 
доказ не може бити старији од 6 месеци рачу-
најући од датума објављивања на конкурса), 6. 
оверен препис/фотокопију лиценце за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује), 7. доказ 
о држављанству (уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци рачунајући од датума 
објављивања на конкурса); 8. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија извода); 9. доказ о знању српског јези-
ка доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; 10. 
очитану личну карту, 11. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) 12. доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
установе, фотокопија) односно доказ да надзо-
ра није било, 13. биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби (необавезно). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о регулисању права и обавеза 
директора школе. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи уз пријаву. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе на број 
телефона: 021/2237-000. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
директора”.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ПСИХОЛОГИЈУ ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке, 

научна област Педагошке науке, ужа 
научна област Опште образовна у 

кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, заврше-
так основних и мастер / магистарских студија 
педагошких наука и испуњеност услова пропи-
саних чланом 74 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) 
за избор у звање наставника. Посебан услов 
је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду. Поред услова предвиђе-
них Законом о високом образовању, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Ста-
тутом Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад.

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке,  
ужа научна област Психологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 
и 67/2019) за избор у звање наставника. Посе-
бан услов је да кандидат има одговарајуће ком-

петенције у педагошком раду из одговарајуће 
научне области. Поред услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Стату-
том Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса: радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању издато од 
стране надлежног државног органа, уверење 
да није осуђиван за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објављених 
научних радова као и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу посла-
ти на поштанску адресу: Факултет за спорт и 
психологију ТИМС Нови Сад, Радничка бр. 30а, 
Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Информа-
ције у вези са конкурсом се могу добити на број 
телефона 021/530-633 или 021/530-231, сваког 
радног дана од 10.00-13.00 часова. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ОШ „ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ”
21220 Бечеј, Доситејева 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139, чл. 140 ст. 1 и 2 (изу-
зетно чл. 140 ст 3), чл. 122 став 2 став 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21 - даље: Закон) и члана 121 Ста-
тута ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју и то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 
ставови 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено за наставника у 
подручју рада: разредне и предметне наставе 
у основној школи и стручног сарадника и то: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 
1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона, мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и 
стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да је прошао обуку и положен испит за 
директора установе; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
против кога није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
закона и најмање десет година рада у установи 
образовања након стеченог образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да прило-
жи доказе да испуњава наведене услове, и то: 
1. оверени препис или копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; 2. доказ о 
поседовању дозволе за рад - оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; 3. потврду да кандидат има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања - потврда садр-
жи податак о радном стажу и пословима које 
је лице обављало и издаје је установа у којој 
је кандидат запослен; 4. уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и да није покренута истрага; 5. 
уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона и 6. уверење 
привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - сва 3 уверења не 
старија од 6 месеци; 7. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци; 8. извод 
из матичне књиге рођених, искључиво на новом 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопију); 9. уверење да кандидат има обу-
ку и положен испит за директора школе (ори-
гинал или оверена фотокопија); кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Кандидат који је већ био на 
дужности директора, а још није полагао испит, 
дужан је да достави доказ да се налази у про-
цедури полагања испита, односно да достави 
доказ да је прошао обуку за полагање испита и 
његова пријава се неће сматрати непотпуном; 
10. доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику, доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит 
из српског језика - у оригиналу или овереној 
фотокопији; 11. доказ да кандидат зна језик 
на којем остварује образовно васпитни рад 
(доказује се дипломом о стеченом образовању); 
12. доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) - доставља се уколико је надзор 
вршен и ако кандидат поседује извештај; 13. 
доказ и оцена о стручно-педагошком надзо-
ру установе - за кандидата који је претходно 
обављао дужност директора установе, дужан је 
да достави извештај и оцену спољашњег вред-
новања, уколико је за време његовог мандата 
била провера; 14. кандидат подноси пријаву на 

конкурс својеручно потписану, коју саставља у 
слободној форми, пријава на конкурс обавезно 
треба да садржи следеће податке: биографију 
(ЦВ), са контакт телефоном, адресом електрон-
ске поште и адресом пребивалишта, са кратким 
прегледом кретања у служби, доказе о својим 
стручним и организационим способностима, 
стручном усавршавању и предлогом програма 
рада директора школе; 15. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима - лекарско уверење, да није старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Учесници кон-
курса ће бити позвани на интервју од стране 
конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену разговора бити 
обавештени на електронске адресе, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. О резултатима конкурса кандидати 
ће бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора уста-
нове, које доноси министар просвете, науке и 
технолошког развоја. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова кон-
курса достављају се у форми оригинала, овере-
них копија или преписа, како је означено (ове-
рено од стране надлежног органа) у затвореној 
коверти на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс за директора школе” или се предају лично 
у просторијама секретаријата школе. Подаци 
који се прикупљају, биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Конкурсна документација се не враћа. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон 021/6912-268, имејл 
школе zdravkovciskola@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија за предмете из 

области Клиничке психологије и 
Психотерапије

Одсек за психологију

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. наставник 
(сва звања) - универзитетски професор: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/
диппломе о стеченом научном називу доктора 
наука; биографију састављену на основу упит-
ника који се може преузети са веб сајта Факул-
тета http: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-
izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријавље-
ном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета) у папирном облику и на ЦД-у; 
- податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове (у папир-
ном или електронском облику на цд-у); друге 
прилоге којим се доказује испуњеност услова за 
избор у звање наставника, а који су предвиђе-
ни Правилником о ближим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзи-
тета у Новом Саду https: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/35-pravilnici

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у листу Послови. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на адресу: Филозофски факул-
тет Нови Сад, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 2.

ПАНЧЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб.
тел./факс: 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове 
прописане чланом 140 став 1 и 2, чланом 122 
и 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) тј. да има одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Да 
има дозволу за рад наставника, педагога или 
психолога (лиценца или стручни испит), да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у законом прописаном року), да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, да има има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављаљње 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да није правноснажно одуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат за директора не може да оствари 
предност приликом избора ако је у току избора 
утврђено да је против њега покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога - за кривична дела из става 4 чла-
на 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следеће 
доказе: ЦВ (биографске податке), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад), 
потврду о раду у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања са подацима о послови-
ма и задацима које је обавјао - оригинал или  
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оверена копија, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења угово-
ра о међусобним правима и обавезама дирек-
тора), уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверена копија (не старије од шест месе-
ци), уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага, уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиден-
цији за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и уверење. привредног суда да кандидат није 
правноснажно одуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (сва три уверења 
не старија, од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (нови образац са холограмом) 
- оригинал или оверена копија, фотокопија 
важеће личне карте или очитану биометријс-
ку личну карту; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик - у обавези су да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (оригинал или 
оверена фотокопија), предлог програма рада 
директора школе за мандатни период, евен-
туалне прилоге којима доказује своје стручне, 
организацијске, педагошке и друге способ-
ности. Пријава која не садржи доказ о обуци 
и положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном а изабрани кандидат ће бити у обаве-
зи да у законском року положи испит за дирек-
тора. Осим утврђивања испуњености услова за 
избор директора, комисија за избор директора 
цени доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (потребно је прило-
жити извештај просветног саветника). Уколико 
се на конкурс пријави кандидат који је претход-
но обављао дужност директора школе, дужан је 
да достави резултате стручно педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако су извршени за време док је кандидат био 
директор установе. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или овереним копијама. Пријава на 
конкурс, са доказима о испуњавању услова, 
доставља се лично или поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора”, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити у Секрета-
ријату школе и путем телефона број 013/331-
380 и 318-859.

ПИРОТ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

тел. 010/312-622

1. Дефектолог - наставник 
предметне наставе у посебним 

условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: да 
има стечено одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања на Факултету за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију - студијски 
програм специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју, 
односно Дефектолошком факултету - смер оли-
гофренолошки: 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 пред-
мет, односно групу предмета, (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (лице из ове подтачке такође мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године.

2. Медицински техничар  
у посебним условима

3. Медицински техничар  
у посебним условима
са 94% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да има стечено одговарајуће 
образовање (средње образовање у трајању од 
четири године - образовни профил Медицинска 
сестра - техничар) предвиђено Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 17/2018 и 6/2020) и положен стручни 
испит у области медицинских наука.

4. Чистачица у посебним условима

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да има стечено одговарајуће обра-
зовање (основно образовање). 

ОСТАЛО: Поред стеченог одговарајућег обра-
зовања сви кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије и да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно - васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који кандидати попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете и достављају га школи у штампаној 
форми, кандидати треба да приложе: оверен 
препис / фотокопију дипломе, односно сведо-
чанства о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених) 
- оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно - васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања - оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци. Одговарајуће лекарско 

уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења Уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор. Решење о избору кан-
дидата по конкурсу доноси директор Школе, 
у року од 8 дана од достављања образложене 
листе свих кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а коју сачињава конкурсна комисија, 
а затим се оглашава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, када постане 
коначно. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко теле-
фона број: 010/312-622. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу: ШОСО 
„Младост”, улица Косте Абрашевића, број 40, 
18300 Пирот.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Кнеза Лазара 84
тел. 012/7642-190

e-mail: oskrep@ptt.rs

Педагог школе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава: 1) усло-
ве за пријем у радни однос из члана 139 и да 
има одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1 и 2 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 129/21); докази о 
испуњености услова из члана 139 става 1 тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана - да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Кандидат треба да има и одговарајући 
степен и врсту образовања прописану чланом 
6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). 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). Кандидат доставља: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију као оверене фотоко-
пије докумената школи. Уз попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави школи: 
пријаву са кратком биографијом и подацима о 
свом професионалном развоју; дипломе одго-
варајућег образовања, степена и врсте стручне 
спреме, како мастер тако и основних студија, 
односно свих степена стеченог високог образо-
вања (кандидат који има положене испите из 
психологије и педагогије доставља уверење о 
положеним испитима, а уколико има положен 
испит за лиценцу за наставника доставља оба-
вештење министарства о положеном испиту за 
лиценцу); кандидати који су стекли образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
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треба да доставе уверење/потврду факултета о 
истом; уверење да није осуђиван, не старије од 
6 месеци; потврду Повереника за заштиту рав-
ноправности да није утврђено дискриминаторно 
понашање, уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на срп-
ском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Пријава на конкурс мора 
да садржи тачан назив радног места за које 
се конкурише, као и актуелни број фиксног и 
мобилног телефона и тачну адресу кандидата, 
у циљу контактирања због психолошке провере 
и интервјуа током трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду. Неће 
се разматрати пријаве које су неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом 
која садржи неоверене фотокопије докумена-
та, документација старија од наведеног рока у 
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар и пријаву са кратком биографијом са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на горе наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс - педагог 
школе”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА 
ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, 4. децембар 3

Наставник српског језика и 
књижевности

за 38,8% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане члановима 139, 140 и 155 
став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/21) 
и услове предвиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 
11/16, 2/17, 13/18 и 7/2019) односно да има 
одговарајуће образовање (стечено на студија-
ма другог степена, мастер академске студије, 
мастер струковних студија и специјалистичких 
студија) или основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали висико образовање до 10. септембра 
2005 године.Остали услови: да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да има држављан-
ство Републике Србије, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства, диплому (оригинал или 
оверену копију), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), уверење из матиче 
књиге рођених, извод из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а (не 
старији од шест месеци). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичке 
способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијопм јавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање у Пријепољу, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе поштом или лично на 
горе наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 033/710-018.

СМЕДЕРЕВО

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка

Вука Караџића 18
тел. 026/310-631

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019... и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
образовање наставника и стручног сарадника 
гимназије: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога; (поло-
жен стручни испит - лиценца); 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-

вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик; 7. најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8. да има обуку и поло-
жен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, био-
графију кандидата и предлог програма рада 
директора школе; доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оргинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању); доказ о положеном испиту за лиценцу 
/ стручни испит (оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту / лиценца); 
потврду о раду у области образовања и вас-
питања (оргинал-најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања); доказ 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 сту-
пања на дужност те се пријава неће сматра-
ти непотпуном а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); доказ да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања - уверење надлежне полицијске управе, 
не старије од 6 месеци; доказ 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 доношења оптужног предлога за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- (уверење надлежног суда, не старије од 6 
месеци); потврду издату од стране повереника 
за заштиту равноправности да за кандидата 
није утврђено дискриминаторско понашање из 
члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверена копија-не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству РС (орги-
нал или оверена копија-не старија од 6 месе-
ци); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци); оверену 
копију доказа о резултату стручно педагош-
ког надзора у раду ако га поседује (извештај 
просветног саветника); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора; 
доказ да зна српски језик (уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона на српском јези-
ку, сматра се да је достављањем овог доказа 
доставио и доказ да зна српски језик. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању 
за избор директора оверавају се од стране 
надлежног органа, јер се у супротном неће 
узети у разматрање. Школа нема обавезу да 
пријављеним кандидатима враћа приложе-
ну документацију. Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве достављати на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/310-631.
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ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672-806

Чистачица
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, а најкасније 
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
опште услове за заснивање радног односа про-
писане чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гл. РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) и чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Посебни услови: кандидат мора да 
има I степен стручне спреме (основна школа) 
на основу члана 63 Правилника о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака у 
Текстилно-технолошкој и пољопривредној шко-
ли „Деспот Ђурађ”, за обављање послова чиста-
чице. Кандидати су дужни да приложе следећа 
документа: пријаву за конкурс - пријавни фор-
мулар преузет и попуњен са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, кратку биографију - ЦВ, доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци од дана издавања (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци од дана издавања 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
да нису правоснажном пресудом осуђивани 
за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, од надлежне полицијске упра-
ве, не старије од 6 месеци од дана издавања 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
знању српског језика и језика на којем оства-
рују образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није завршио школовање на српском језику). 
Све фотокопије морају бити оверене од стране 
јавног бележника у складу са Законом о јавном 
бележништву („Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 
85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 
- др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015), сва 
документа и потврде морају бити оверене 
искључиво у сврху заснивања радног односа, 
и послате у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. У супротном документација ће 
се сматрати непотпуном и неблаговременом, и 
неће бити узета у разматрање. Пријаве се дос-
тављају на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. 

Наставник хемијско технолошке групе предмета
са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
опште услове за заснивање радног односа про-
писане чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гл. РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) и чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Кандидат мора да испуњава усло-
ве из члана 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), као и у погледу 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 

6/14, 5/15, 6/15и 21/15). Кандидати су дужни 
да приложе следећа документа: пријаву за кон-
курс - пријавни формулар преузет и попуњен 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; кратку био-
графију - ЦВ; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених не старије од 6 месеци од дана 
издавања (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци од дана издавања (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривично дело утврђе-
но чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, од надлежне 
полицијске управе, не старије од 6 месеци од 
дана издавања (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем остварују образовно-васпитни рад 
(уколико кандидат није завршио школовање на 
српском језику). Све фотокопије морају бити 
оверене од стране јавног бележника у складу 
са Законом о јавном бележништву („Сл. гласник 
РС” бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. 
закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 
106/2015), сва документа и потврде морају бити 
оверене искључиво у сврху заснивања радног 
односа, и послате у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. У супротном документа-
ција ће се сматрати непотпуном и неблаговре-
меном, и неће бити узета у разматрање. Прија-
ве се достављају на горе наведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1

тел. 026/732-227

Техничком грешком у огласу објављеном 
02.03.2022. године, за радно место настав-
ник разредне наставе на одређено време до 
повратка са функције директора, најкасније 
до 14.12.2025. године, објављена је нетачна 
адреса и број телефона школе. Тако да уместо 
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84, тел. 
026/4617-380, треба да стоји: 

11329 Враново, М. Аврамовића 1 
тел. 026/732-227.

Овим путем се извињавамо оглашивачу и кан-
дидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 
95/2018), посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017... и 
129/2021), као и услове из члана 23 Правил-
ника о систематизацији радних места ОШ”Ол-
га Милошевић”. Послове шефа рачуноводства 
може обављати лице које има високо образо-
вање из области економских наука на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, економске струке по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године); које има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова који 
су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања из тач. 1, 3, 
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тач. 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању, 2. доказ да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- (уверење надлежне полицијске управе, не 
старије од 30 дана), 3. доказ 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 доношења оптужног предлога за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(уверење надлежног суда, не старије од 30 
дана), 4. уверење / потврду издату од стране 
Повереника за заштиту равноправности, да за 
кандидата није утврђено дискриминаторско 
понашање из члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
(уверење/потврда не старије од 30 дана), 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 6. ори-
гинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 
7. кратак ЦВ (потписан), 8. лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који испуњавају услове у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се лично или путем 
препоручене поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос - 
за шефа рачуноводства”.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе, 
физичко и здравствено васпитање

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
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УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чла-
ном 3 став 1 тачка 12 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) 
за наставника предметне наставе - физич-
ко и здравствено васпитање и да испуњавају 
остале услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске 
управе да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику) и радну биографију - пожељ-
но. Кандидати са завршеним мастер студија-
ма достављају и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама 
које морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњен и одштампан формулар са 
неопходном документацијом се може достави-
ти непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др 
Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића 
број 9. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, тел. 026/617-390.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/641-290

Директор
школе на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане прописане чланом 122, 139 и 
чланом 140 ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) за наставника основне школе, за 
педагога или психолога; да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о 
држављанству Републике Србије - уверење о 
држављанству, које није старије од 6 месеци, 
у оригиналу или овереној фотокопији; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик, оригинал 
или оверена фотокопија; уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, у складу са чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), које није старије од 6 месеци, у 
оригиналу или овереној фотокопији. Уверење 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за дела из члана 139 
ст. 1. Закона, које није старије од 6 месеци, у 
оригиналу или овереној фотокопији. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, које није 
старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној 
фотокопији; потврду о радном стажу у школи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, оригинал 
или оверена фотокопија; преглед кретања у 
служби са биографским подацима - радна био-
графија; оквирни план рада за време мандата; 
евентуалне прилоге којима доказује своје стру-
чне, организационе, педагошке и друге способ-
ности; осим утврђивања испуњености услова 
за избор директора, Комисија цени и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), 

уколико је у раду кандидата таквог надзора 
било; уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора уста-
нове, из члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања), оригинал или овере-
на фотокопија. Уколико изабрани кандидат за 
директора школе нема обуку и положен испит 
за директора биће у обавези да испит за дирек-
тора положи у законском року од дана ступања 
на дужност. Документација кандидата сматраће 
се комплетном уколико су сва друга документа 
уредно достављена, а изабрани кандидат, уко-
лико већ није, биће у обавези да положи испит 
за директора у законском року. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”, на адресу школе. Конкурсна 
документација се не враћа. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара, на 
телефон број: 026/641-290.

СОМБОР

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 Оџаци, Сомборска 18

тел. 025/5742-434

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: по члану 122 став 5 Закона канди-
дат за директора Гимназије и економске школе 
„Јован Јовановић Змај” може да буде лице које 
има одговарајуће образовање за наставника 
гимназије општег типа и наставника образовног 
профила економски техничар и царински тех-
ничар, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат за директора 
школе, поред одговарајућег образовања из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона треба да испуњава и 
друге услове из члана 122 и члана 139 Закона: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова под бројем 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ под бројем 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву подноси и друге 
доказе: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 140 Зако-
на; уверење о положеном испиту за лиценцу 
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наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника; потврду о годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом - лекарско уверење (може и из досијеа, 
тј. старо, а кандидат који буде изабран ће нак-
надно, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење); уверење о некажњавању 
из МУП-а не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из МКР за кандидате који су 
променили презиме односно име после изда-
вања дипломе; извештај о стручно-педагошком 
надзору о раду кандидата - уколико је обављен; 
извештај стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе - уколико је обављен; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлог програма рада директора школе. Сви 
наведени документи морају бити оригинал или 
оверена копија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. О резул-
татима конкурса кандидат ће бити обавештен у 
року од 8 дана од дана пријема решења о име-
новању директора школе од стране министра 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
се подносе поштом на адресу школе. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком за 
„Конкурс за избор директора”. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
25254 Богојево, Маршала Тита 11

тел. 025/5875-614

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Чланом 122 став 5 Закона кандидат 
за директора Основне школе „Јожеф Атила” у 
Богојеву (у даљем тексту: Школа) може да буде 
лице које има одговарајуће образовање за 
наставника основне школе, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кан-
дидат за директора Школе, поред одговарајућег 
образовања из члана 140 ст. 1. и 2. Закона тре-
ба да испуњава и друге услове из члана 122 и 
члана 139 Закона: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски и мађарски на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова под бројем 1), 3), 4) и 5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
бројем 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидат уз молбу тј. пријаву подноси 
и друге доказе: 1) диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, у складу са одредбом 
члана 140 Закона; 2) доказ о познавању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 

рад; 3) уверење о положеном испиту за лицен-
цу наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника; 4) потврду о годинама рада после 
стеченог одговарајућег образовања; 5) доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом - лекарско уверење (може и из 
досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно, пре закључења уговора, доста-
вити ново лекарско уверење); 6) уверење о 
некажњавању из МУП-а не старије од 6 месеци; 
7) уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; 8) извод из МКР за кан-
дидате који су променили презиме односно 
име после издавања дипломе; 9) извештај о 
стручно-педагошком надзору о раду кандидата 
- уколико је обављен; 10) извештај стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе 
- уколико је обављен; 11) биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и 12) предлог 
програма рада директора школе. Сви наведени 
документи морају бити оригинал или оверена 
копија. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће узети у разматрање. О резултатима 
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 
8 дана од дана пријема решења о именовању 
директора Школе од стране министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве се подно-
се лично секретаријату школе или поштом на 
адресу Школе: Основна школа „Јожеф Атила” 
Маршала Тита, број 11, 25254 Богојево Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком за 
„конкурс за избор директора”

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

1) Наставник електро групе 
предмета

2 извршиоца

2) Наставник биологије
са 25% норме

3) Наставник економске групе 
предмета

са 55% норме

УСЛОВИ: за радно место под редним бр. 1 
захтева се стручна спрема и радно искуство 
предвиђено важећим Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама - за подручје рада електротехника. За 
радна места под редним бр. 2 и 3 захтева се 
стручна спрема и радно искуство предвиђено 
важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама. Други услови предвиђени чланом 
139, 140 Закона о основама система и образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Уз 
пријавни формулар на конкурс сви кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипло-
ме (кандидати под ред. бр. 1 морају приложи-
ти и оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој и, ако имају, вишој школи), уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци, уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Услов да зна језик на ком се оставрује 
образовно-васпитни рад доказује се у складу 
са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Потврду о радном искуству ако је исто пред-
виђено важећим Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма-за подручје рада за које конкурише (елек-
тротехника). Конкурс се објављује у огласнику 
„Послови” и на сајту Националне службе за 
запошљавање филијала Сомбор. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у огласнику 
„Послови”. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са свим кандидатима који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, по овом конкурсу, у 
року од 8 дана, по позиву.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

25232 Липар, Маршала Тита 42
тел. 025/707-488

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за 
директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ-а, и 
чланом 141 став 7 овог закона и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 ЗОСОВ-а, за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника, односно лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студије у трајању од три године или 
вишим образовањем; дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе, нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4) да има дозволу 
за рад за наставника или стручног сарадника 
(положен стручни испит - лиценцу); 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
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за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик; 9) да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 10) да има обуку и 
положен испит за директора установе; (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат доставља: 1. одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет старнице МПНТР (htpp: /www.
mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уз мас-
тер диплому прилаже се и диплома основних 
студија у оригиналу или овереној фотокопији; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу наставника, вас-
питача или стручног сарадника; 4. оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства, дипломе или 
уверења о завршеној основној, средњој школи, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - као доказ о знању српског језика - доказ 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; 5. 
доказ/потврду о радном искуству у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 6. уве-
рење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње посло-
ве у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, не 
старије од 6 месеци, односно да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лца или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; 7. доказ/потврда од Поверени-
ка за заштиту равноправности, да за кандидата 
није у скалду са законом утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); 8. 
оригинал или оверену фотокопију доказа о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
(кандидат који буде изабран ће накнадно пре 
закључивања уговора доставити лекарско уве-
рење не старије од шест месеци); 9. оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 
месеци; 10. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених не старије од 
шест месеци; 11. доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) - ако га кандидат посе-
дује, у супротном потребно је доставити потвр-
де да није вршен стручно педагошки надзор у 
раду кандидата; 12. доказ о резултату струч-
но - педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе), у супротном 

потребно је доставити потврду да у периоду 
његовог мандата није вршен стручно педагош-
ки надзор; 13. доказ о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора установе - уколико 
га поседује, оригинал или оверена фотокопија 
(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 сту-
пања на дужност); 14. биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; 15.фотокопију 
личне карте или очитану личну карту. Кан-
дидат може поднети и остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору директора (докази о поседовању орга-
низационих способности и др.). Кандидат горе 
наведену документацију под тачком 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, доставља у три примерка (један при-
мерак чине фотокопије наведене документације 
које је оверио јавни бележник и још се у два 
примерка достављају обичне фотокопије овере-
них примерака). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
са потребном документацијом, доставити лично 
или на горе наведену адресу са назнаком „Кон-
курс за избор директора”. Сва потребна оба-
вештења се могу добити код секретара школе, 
путем телефона 025/707-488.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

тел. 022/363-200

Оглас објављен дана 19.01.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” број 969, поништава се за 
радно место наставник информатике и рачу-
нарства. 

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.

тел./факс: 022/479-033, 478-408 
e-mail: srednjabr. ruma@eunet.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке акдемске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно сту-
чне области за одговарујући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне 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 одгова-
рајући премет, ондносно групу предмета, на 
основним студијам у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), 
за наставника ове врсте школе односно средње 
стручне школе за подручја рада текстилство и 
кожарство, економија право и администрација, 
трговина, угоститељство и туризам, личне услу-
ге, педагога и психолога; да поседује дозволу 
за рад (положен стручни испит) за наставни-
ка, педагога, психолога; да је савладао обуку 

и да има 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); да има 
најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одоварајућег образовања; да има психичку и 
физичку и здравствену способност са рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик јер се на њему остварује васпитно-обра-
зовни рад.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену фотокопију доказа о 
стеченом одговарујућем високом образовању у 
складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона, уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника (оверена фотокопија), 
уверење о савладаној обуци за директора и о 
положеном испиту за директора школе ори-
гинал или оверена фотокопија (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 дуж-
ност), потврду о радном стажу, најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (напомена: потврда садржи пода-
так о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој је кан-
дидат стекао радно искуство у области обра-
зовања и васпитања), лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима може и из 
досијеа, а кандидат који буде изабран ће нак-
надно, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење. (не старије од 6 месеци), 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом које издаје надлежна полицијска управа, 
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
30 дана; оригинил или оверену копију уверења 
о држављанству које није старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених не старије од 6 месеци, овере-
ну копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факулету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошолске 
установе), оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује; кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора доставља оверену копију резул-
тата стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, биографију са 
кратким прегледом радних ангажовања и пред-
логом програма рада директора школе, фото-
копију личне карте, односно биометријске очи-
тане личне карте, попуњен пријавни формулар 
за пријем у радно однос доступан на званич-
ној интернет страници Минстарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.
gov.rs. Копије доказа које се подносе при кон-
курисању за избор директора оверавају се од 
стране надлежног орагана. Уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из 
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члан 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, 
сматра се да достављањем овог доказа доста-
вио и доказ да зна српски језик. У пријави на 
конкурс навести контакт телефон. Поступак за 
избор директора спроводи комисија образована 
од стране школског одбора. Достављена доку-
ментација се не враћа кандидату. Министар 
просвете, науке и технолошког развоја у року 
од 30 дана од дана пријема документације, уз 
претходно прибављену сагласност надлежног 
органа Аутономне покрајине Војводине, врши 
избор директора установе и доноси решење 
о његовом именовању о чему ће школа оба-
вестити лица која су се пријавила на конкурс. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара шко-
ле на тел. 022/478-408. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подно-
се се лично или на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел. 022/639-061

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона, односно тре-
ба да испуњава следеће: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за 
наставника основне и средње музичке школе, 
за педагога и психолога, подручје рада: култу-
ра, уметност и јавно информисање, да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, да има обуку и положен испит за 
директора установе (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 дуж-
ност), да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, да 
не постоје законске сметње из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона (да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање), да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: пријава на конкурс уз остале подат-
ке обавезно треба да садржи име и презиме, 
адресу, број телефона и потпис кандидата, а 
подноси се на српском језику ћириличким пис-
мом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе следећа документа: радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за лиценцу (дозво-
лу за рад), оверену фотокопију или оригинал 
потврде о дужини рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања после стеченог 
образовања, извод из МКР, оверену фотокопију 

или оригинал држављанств Републике Србије 
(не старије од шест месеци), оверену фото-
копију или оригинал доказа да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци), овај доказ изабрани кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду, уверење о 
некажњавању (чл. 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ), 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о завршеној средњој, вишој, високој 
школи или факултету или друга исправа коју 
издаје надлежна високошколска установа или 
друга институција, односно установа којима се 
или којом се доказује познавање српског језика. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Сходно томе, кандидат треба да приложи 
и: доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (за лице које је претходно обавља-
ло дужност директора). Мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Наве-
дена документа морају да буду оригинали 
или копије оверене код јавног бележника и 
не враћају се по завршетку конкурса. Особа 
за контакт: секретар школе Наташа Јовано-
вић, дипломирани правник, на број телефона 
022/639-061. Пријаве са документацијом слати 
или донети лично на адресу: Музичка школа 
„Петар Кранчевић”, 22000 Сремска Митрови-
ца, ПАК 320603, са назнаком „Конкурс за избор 
директора”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање!

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник  
у посебним условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са боловања

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и др. 
Закон, 6/20, 129/21), Правилником о степену и 
врсти образовања стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС - Просветни гласник РС” бр. 17/18, 6/20), да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад - уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 

српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију); уверење о држављанству РС (ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење из МУП-а 
из казнене евиденције; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно 
васпитни рад у школи, доказ се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику и фотокопију личне карте. Доказ 
да кандидат има психичку физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњавању услова 
конкурса се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти на адресу школе, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”

24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 2
тел. 024/741-026

Наставник предметне наставе - 
историје

на одређено време преко 60 дана, 
замена запосленог коме мирује радни 
однос, на мађарском наставном језику, 

за 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17, 95/2018), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020, 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2021) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона: односно 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, васпитача 
и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
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11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021 18/2021, 1/2022) и то: 
професор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар, мастер исто-
ричар, дипломирани историчар - мастер, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије историје. Да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно васпитни рад - мађарски језик

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампани формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) - за оне који ово образовање поседу-
ју; за оне који га не поседују, Закон сходно чла-
ну 142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а - од надлежне полицијске управе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад - мађарски језик 
(диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) 
али не старије од шест месеци; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаву 
са потребном документацијом доставити лично 
или слати на горе наведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. За све информације 
можете позвати број телефона: 024/741-026, 
711-726, 712-730.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедиски пут 9-11

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
економских наука, са докторском дисертацијом 
из уже научне области Финансије и рачуновод-
ство. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - други закони, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 
67/21 др. закон), Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године 
(5. априла 2018. године - исправка; измене и 
допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септем-
бра 2020. године, и 28. јануара 2022. године), 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-1812 од 31. маја 2018. године, са изменама 
и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. 
септембра 2020. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. годи-
не, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020. 
године - аутентично тумачење), и Правилника 
о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новем-
бра 2018. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз Пријаву приложити: 
Образац - подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника Универзи-
тета (2. одељак реферата о пријављеним кан-
дидатима) у штампаној форми и у електронској 
форми на ЦД-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе које издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилни-
цима Универзитета и Факултета. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Факултет неће враћати запримље-
ну конкурсну документацију кандидатима.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
економских наука, са докторском дисертацијом 
из уже научне области Финансије и рачуновод-
ство. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - други закони, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 
67/21 др. закон), Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године 
(5. априла 2018. године - исправка; измене и 

допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септем-
бра 2020. године, и 28. јануара 2022. године), 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-1812 од 31. маја 2018. године, са изменама 
и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. 
септембра 2020. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. годи-
не, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020. 
године - аутентично тумачење), и Правилника 
о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новем-
бра 2018. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
Образац - подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника Универзи-
тета (2. одељак реферата о пријављеним кан-
дидатима) у штампаној форми и у електронској 
форми на ЦД-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе које издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, 
као и све остале доказе који упућују на испуње-
ност услова предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилни-
цима Универзитета и Факултета. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Факултет неће враћати запримље-
ну конкурсну документацију кандидатима.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

тел. 024/655-201, факс: 024/655-255
e-mail: office@vts.su.ac

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, кан-
дидати морају да испуњавају посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Високој техничкој школи 
струковних студија у Суботици. Стручна спре-
ма: Високо образовање економске струке: на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по прописи-
ма који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године. Радно искуство: 
најмање три године радног искуства. Додатна 
знања: знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе: кратку биографију са адресом и 
бројем телефона, оверену фотокопију о завр-
шеној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, као доказ о радном 
искуству кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
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(ПИО) или потврде послодавца, доказ да није 
осуђиван (прибавља се у МУП-у), доказ да није 
под истрагом (прибавља се у Суду). Пријавом 
на оглас, кандидат даје своју Сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Висока техничка школа струковних 
студија у Суботици. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти у Секретаријат Школе или 
путем поште, на адресу: Висока техничка шко-
ла струковних студија - Марка Орешковића 16, 
СУБОТИЦА, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017) - наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академсек студије, мастер 
струковне струдије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на, да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању са 
основних и мастер студија; доказ да лице није 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање - не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању српског језика 
(односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 

децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о здравственом 
стању изабрани кандидат доставља установи 
пре потписивања уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ”

15350 Богатић, Војводе Степе 4
тел. 015/7786-145

e-mail: osbcmm@gmail.com

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са места 

помоћника директора школе, а најдуже 
до краја школске 2021/2022. године, 

односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) 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, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022); 2. 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); 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а); 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је да 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 

ОСТАЛО: Кандидати уз одштампани и попуњени 
пријавни формулар (који се налази на званичној 
интернет страници Нинистарства просвете, нау-

ке и технолошког развоја РС) треба да доставе 
иследећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних 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); уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП- да 
није старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да знају српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Напомена: доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима - доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. На пријавном формулару кандидати треба 
да допишу адресу пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон и адресу електронске 
поште ако је кандидат поседује. Пријавни фор-
мулар са доказима доставити у року 8 дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови” на 
адресу: ОШ „Мика Митровић”, 15350 Богатић, 
Војводе Степе број 4. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и пре-
ко телефона 015/7786-145.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15214 Дебрц, Београдски пут бб.

тел. 015/751-7020

Школски педагог
на одређено време до повратка 

запослене именоване на функцију 
директора у ОШ „Јован Цвијић” Дебрц, 
током првог односно другог мандата, 

односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства, односно 

одсуства ради неге детета, а најкасније 
до краја школске 2021/2022. године 

(најкасније до 31.08.2022)



Наука и образовање
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УСЛОВИ: кандидати за наставника односно 
школског педагога треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 актуелног Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и актуелног Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Јован 
Цвијић” Дебрц. Чланом 140 став 1и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Кандидати за педагога уз пријаву на конкурс 
треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019, 6/20 и 129/21); уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 да није старије од 6 месеци); доказ 
да знају српски језик, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у ОШ „Јован Цвијић” 
Дебрцу конкретном случају - (диплома издата и 
стечена на српском језику или уверење одгова-

рајуће високошколске установе да је лице поло-
жило испит из српског језика - оригинал или 
оверена фотокопија).

ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Након 
истека рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. 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 пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. На пријавном формула-
ру кандидати треба да допишу адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон 
и адресу електронске поште ако је кандидат 
поседује. Пријавни формулар са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања 
у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Јован 
Цвијић” Дебрц, Београдски пут бб., 15214 
Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора или секретара школе и 
путем телефона: 015/7517-020 и 015/7517-348.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице 
Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Наставник разредне наставе са 
одељенским старешинством

на одређено време до престанка 
обављања дужности директора а 

најдуже до истека мандата директору, 
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радном месту из 
тачке 1 претходног става треба да испуњава 
следеће услове: 1) да поседује одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме и то: да поседу-
је одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чланом 139, 140 и 141. Закона о осно-
вама 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 
у даљем тексту Закон) и чланом 2. Правилни-
ка 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) односно да 
поседује високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005; 
2) да у складу са чланом 142 Закона има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је утоку студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положиостручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из 
претходног става; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 5) да има држављанство 
Републике Србије, 6) да зна српски језик и 7) да 
има психичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: 1) Одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја: 2) оргинал 
или оверену фотокопију дипломе о поседовању 
одговарајуће стручне спреме, (оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), 3) оригинал дока-
за надлежне Полцијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 30 дана), 4) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 5) оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци само учесник 
конкурса који је променио презиме односно име 
после издавања уверења односно дипломе). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе из 
тачке 1, 2, 3, 4 и 5. пријава се сматра непотпу-
ном. Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете нау-
ке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, 
на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су Основна школа „Слободан Секулић”Ужице, 
Улица норвешких интернираца 18 са назнаком 
„за конкурс „изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве се неће узети у разматрање. 
Термини изражени у тексту у граматичком 
мушком роду подразумевају природни женски 
и мушки род лица на које се односе.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5

тел. 031/812-341

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање: 
више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са Законом. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
завора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
обрзовно-вапитни рад. Услови из става 1. овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење из казнене евиденције које издаје органи-
зациона јединица МУП-а, не старије од 6 месе-
ци). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве са потписаном биографијом и 
контакт подацима кандидата треба послати на 
адресу: Светосавска 5, Пожега. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Предшколске установе и путем телефона 
031/812-341.

Благајник

УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање, потреб-
но је знање рада на рачунару. 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна завора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-

на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
обрзовно-вапитни рад. Услови из става 1. овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тач. 1).3) -5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „ Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис/ 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење из казнене евиденције које издаје органи-
зациона јединица МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве са потписаном биографијом и 
контакт подацима кандидата треба послати на 
адресу: Светосавска 5, Пожега. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Предшколске установе и путем телефона 
031/812-341.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана до повратка на 
рад са породиљског одсуства, и одсуства 

са рада ради неге детета, односно 
посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са Законом основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривична дела из групе крвних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечност и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова под тачком 1), 3), 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
о испуњености услова под тачком 2) подноси 
кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да подне-
су уз пријаву на конкурс: кратку биографију; 

попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет слграници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); 
оверену фотокопију јавне исправе, дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, која није старија од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених, а за удате и 
извод из матичне књиге венчаних (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о неос-
уђиваности (да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе крвних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечност и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање) оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци. Доказ о познавању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ о томе треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената Доказ о испуње-
ности услова из тачке 2) подноси кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је: 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” У пријави, својеручно пот-
писаној обавезно уписати адресу становања 
и контакт телефон. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаву на 
конкурс са доказима доказима о испуњености 
услова конкурса доставити у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” лично или путем поште на адре-
су Школе која гласи: Ужичка гимназија у Ужицу 
Трг Светог Саве број 6, 31000 Ужице.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал

тел. 017/484-331

Андрагошки асистент
на одређено време до повратка радника 

са боловања најдуже до 31.08.2022. 
године

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно: да 
има одговарајуће образовање према Правил-
нику о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС „, број 87/19): 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
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на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе, у 
оригиналу или у овереном препису или овере-
ној фотокопији, следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених - не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса, уве-
рење о дрђављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса, диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању из области образовања 
према Правилнику о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту. уверење из казнене 
евиденције МУП-а да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку или су положили испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи коми-
сија коју именује директор у складу са законом. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Кандидати који буду испуњавали усло-
ве конкурса и буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана од дана истека рока за под-
ношење пријава упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата 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 дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образло-
жене листе. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
органу управљања у року од осам дана од дана 
достављања решења. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу 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 наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 

се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

Наставник математике
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно: да 
има одговарајуће образовање према Правил-
нику о стручној спреми и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21): да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима: 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе, у оригиналу или у овереном пре-
пису или овереној фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених - 
не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса, уверење о дрђављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса, диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању из области 
образовања према Правилнику о стручној спре-
ми и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоствљање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита: за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи Комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу органу 
управљања у року од осам дана од дана дос-
тављања решења. Лице које буде изабрано по 
конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности 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 огласним новинама Нацио-
налне 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 конкур-
су 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 наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17530 Сурдулица, Јадранска бб.

тел. 017/815-950

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020, 129/2021), 
и посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” 
у Сурдулици. Кандидати треба: 1) да поседују 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140-143 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, 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021); 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
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групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
МПНТР; оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, не старију од 6 
месеци; доказ кандидата да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (оригинална или оверена 
фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју оставрених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагодије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), за оне који ово образо-
вање поседују, за оне који ово образовање не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 
доказ из казнене евиденције МУП -а (оригинал 
или оверена фотокопија) не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утвђено дискриминаторно понашање; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, достављају 
лично или поштом, и потребну документацију 
заједно са пријавом на конкурс, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор 
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, кандидати изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора Школе.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

26366 Велика Греда
Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 7/18, 10/19, 6/2020 и 129/21), у 
даљем тексту Закон: да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има заврше-
не студије првог степена нз научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицим; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да има знање српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, може бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, 
или вишим образовањем. Рок за пријављи-
вање је 45 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, 
као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа (јавног бележни-
ка). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке, и технолошког развоја; био-
графске податке, односно радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци); уверење 
о некажњавању из МУП-а за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) - не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); копију извода из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика (осим 
кадидата који су одговарајуће образовање 

стекли на српском језику). Пријаве доставити 
на горе наведену адресу, у затвореној коверти, 
лично или поштом. Ближе инфорације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 013/865-333.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРА ЈАНКОВИЋ’

26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036

e-mail: oskusic@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 1) да 
поседује одговарајуће образо вање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то за рад 
у школи оне врсте и подручја рада којој при-
пада Школа, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс сагласно Закону 
о основама система образовања и васпитања 
и Обавештењу Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне 
мањине - нациналне заједнице од 08.12.2017. 
године кандидат треба да поднесе: оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о надлежне 
установе да кандидат има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискминаторног понашања (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање) прибавља се од надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци) - прибавља 
се од надлежне полицијске управе; оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора; уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених, за кандидате који су  



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9116.03.2022. |  Број 978 |   

променили презиме односно име после изда-
вања дипломе; потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандат положио испит из 
српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или виоко образовање стекли на српском 
језику); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); 
лекарско уверење (може и из радног досије а 
кандидат који буде изабран ће накнадно пре 
закључења уговора доставити ново лекарско 
уверење); оверен препис / фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необа-
везно). Документе о чињеницама о којима се 
води службена евиденција: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење из казнене евиденције 
МУП-а, суда о неосуђиваности, може прибави-
ти Школа. Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016), прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке, орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање 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 школа прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз наведене доказе како 
би конкурсна комисија могла даље да посту-
па. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Сва документа морају 
да буду у оригиналу или овереној фотокопији и 
не враћају се кандидату. Пријаве са документа-
цијом слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 013/859-036. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се 
остварује на српском језику. Поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021 и 1/2022), односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање 1. на студијама дру-
гог степена (мастер акадамске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 

другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо бразовање до 
10. септембра 2005. године и да је: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и кинезитерапије, професор физичког 
васпитања и спорта, мастер физичког васпи-
тања и спорта, професор спорта и физичког 
васпитања, професор спорта и физичке култу-
ре, мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Обавезно образовање лица из чла-
на 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из горе наведених дисциплина. 
Да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у 
оригиналу или овереном препису / фотокопији 
следећу документацију: 1. потписану биогра-
фију (ЦВ); 2. извод из матичне књиге рође-
них; 3. уверење о држављанству не старије од 
шест месеци; 4. диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању; 5. лица која 
су стекла академско звање мастер професор 
предметне наставе у обавези су да доставе и 
уверење или диплому о претходно завршеним 
студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет; 6. 
доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-

мент о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту 
за лиценцу. Кандидат који нема образовање 
из тачке 6) обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. 7. Уколико кандидат није стекао 
основно, средње, више или високо образовање 
на српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
8. Доказ о неосуђиваности, не старији од шест 
месеци (уверење од МУП-а). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ностима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија коју именује директор утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који испуњавају све усло-
ве конкурса упућује у року од осам дана на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити 
благовремено обавештени од стране школе. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са кан-
дидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложењне листе од стране конкурсне коми-
сије. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је Гор-
дана Дамњановић, секретар установе, телефон: 
069/1015-008. Пријаве на конкурс са пријавним 
формуларом и траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на горе наведену 
адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581

Наставник соло певања
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. Наставник соло певања: (1) дипломирани 
музичар, усмерење соло певач; (2) дипломира-
ни музичар - соло певач; (3) дипломирани музи-
чар - концертни и оперски певач; (4) академски 
музичар соло певач; (5) мастер музички уметник, 
професионални статус - соло певач, 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
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дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије, 5. да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат прилаже: формулар за 
пријаву на конкурс (са сајта Министарства про-
свете), биографију - ЦВ, доказ о одговарајућем 
образовању, доказ да није кажњаван (за дела 
из тачке 3 из полиције, не старије од 2 месеца), 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци, доказ о знању српског 
језика (диплома средње школе), уколико одго-
варајуће образовање није било на српском, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте (или одштампану, ако је чипова-
на). Доказ из тачке 1, 3-5 подносе сви канди-
дати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сва приложена документа морају 
бити оригинална или оверене фотокопије код 
нотара. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати путем поште 
на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Вршац, Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник предметне наставе 
информатика и рачунарство
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
70% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је 
да кандидати испуњавају и посебне услове про-
писане члановима 139Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/21) и то да: 1. да имају одговарајуће 
образовање (пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу врсте тражене 
стручне спреме, утврђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2021, 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), 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 

имају држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тач-
ка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви, лично или поштом. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави следећу документацију: 
кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију 
(код јавног бележника) документа о стеченом 
одговарајућем степеном стручне спреме; уве-
рење да није осуђиван - оригинал (1. уверење 
из надлежне службе МУП-а и 2. уверење из 
надлежног Основног суда, не старији од 6 месе-
ци); оригинал извод из матичне књиге рође-
них, на прописаном обрасцу са холограмом или 
оверену копију (код јавног бележника); уве-
рење о држављанству, оригинал или оверену 
копију (код јавног бележника) - не старије од 
6 месеци; оверену копију (код јавног бележни-
ка) личне карте или очитану личну карту; уко-
лико документ није издат на српском језику, 
потврду да зна српски језик, а за лица која су 
стекла образовање на српском језику -доказ да 
кандидат зна српски језик доказује се овереном 
копијом документа о стеченом одговарајућим 
степеном стручне спреме. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе кандидата, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе кан-
дидата. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
органу управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења из става 8. овог члана. 
Орган управљања о жалби одлучује у року од 
15 дана од дана подношења жалбе. Кандидат 
који је учествовао у изборном поступку има пра-
во да, под надзором овлашћеног лица у уста-
нови, прегледа сву конкурсну документацију, у 
складу са законом. Ако по конкурсу није изабран 
ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у 
року од осам дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање као 
и пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спре-
ме. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса упубликацији „Послови”. Прија-
ве се достављају лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић” Вршац, Двор-
ска 17-19, 26300 Вршац, са назнаком „за кон-
курс-наставник предметне наставе информатика 
и рачунарство”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе 0668056503 
и vuk.karadzic1@gmail.com.

Наставник предметне наставе 
математика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 

(„Службени 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 пропи-
сане члановима 139Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/21) и то да: 1. да имају одговарајуће 
образовање (пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу врсте тражене 
стручне спреме, утврђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2021, 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), 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5.зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1.тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви, лично или поштом. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је 
да кандидат достави следећу документацију: 
кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију 
(код јавног бележника) документа о стеченом 
одговарајућем степеном стручне спреме; уве-
рење да није осуђиван-оригинал (1. уверење 
из надлежне службе МУП-а и 2. уверење из 
надлежног основног суда, не старији од 6 месе-
ци); оригинал извод из матичне књиге рођених, 
на прописаном обрасцу са холограмом или ове-
рену копију (код јавног бележника); уверење 
о држављанству, оригинал или оверену копију 
(код јавног бележника) -не старије од 6 месеци; 
оверену копију (код јавног бележника) личне 
карте или очитану личну карту; уколико доку-
мент није издат на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која су стекла обра-
зовање на српском језику -доказ да кандидат 
зна српски језик доказује се овереном копијом 
документа о стеченом одговарајућим степеном 
стручне спреме. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе кандидата, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те кандидата. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
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органу управљања, у року од осам дана од 
дана достављања решења из става 8. овог чла-
на. Орган управљања о жалби одлучује у року 
од 15 дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица 
у установи, прегледа сву конкурсну документа-
цију, у складу са законом. Ако по конкурсу није 
изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као и пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Пријаве се достављају лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Вршац, 
Дворска 17-19, 26300 Вршац, са назнаком „за 
конкурс-наставник предметне наставе матема-
тика”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе 0668056503 и vuk.
karadzic1@gmail.com.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријна 113

тел. 013/830-292

Секретар школе

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020, 
129/2021) и правилником о организацији и 
систематизацији послова у Хемијско-медицин-
ској школи у Вршцу и то: да има одговарајуће 
високо образовање из области правних наука 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 
3) Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на пријав-
ном формулару који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, 
и то: доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме, кан-
дидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну, копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 

(оригинал или оверена фотокопија и да није 
старије од шест месеци) из МУП - а, доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење - не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање, и то: 
Извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старије од шест 
месеци) и радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - ЦВ. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом сма-
тра се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу, као и пријава која је предата 
препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи 
радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за 
избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: Хемијско-медицинска школа 
у Вршцу, Стеријина бр. 113, 26300 Вршац, са 
назнаком „За конкурсну комисију” и назначити 
за које радно место се конкурише. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
013/830-292.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

19000 Зајечар 
Добривоја Радосављевића Бобија бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 
и 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат за директо-
ра школе мора да испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога школе, стечено: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од ступања на дужност). Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1. и 2. 
овог закона, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3. овог закона-
за наставника те врсте школе - високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Доказ о 
испуњености услова су саставни део конкурсне 
документације.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за 
директора установе подноси доказе о испуње-
ности услова за избор директора у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс 
(формулар се налази на званичној страни-
ци Министартва просвете, науке и технолош-
ког развоја); доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана 140 ст. 1. и 2. Закона, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога (оверена фотокопија 
дипломе) - кандидат који има образовање из 
члана 140 став 1 тачка 1. подтачка (2) поред 
оверене фотокопије дипломе о стеченом висо-
ком образовању прилажу и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење, оригинал 
или оверену фотокопију - не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС - не старији од 
30 дана, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (уверење - не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе); доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (оверена фотокопија 
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потврде, уверења или другог документа о поло-
женом стручном испиту или испиту за лицен-
цу); доказ о обуци и положеном испиту за 
директора (уколико кандидат то поседује, а у 
супротном изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања (потврда или уверење - посебно из 
сваке установе, односно за сваки период, уко-
лико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима). Осим наведеног, 
кандидати достављају и остала документа од 
значаја за одлучивање, и то: доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника - уколико 
га кандидат поседује); резултате стручно-пе-
дагошког надзора у раду установе и оцену 
спољашњег вредновања установе (дужан је да 
достави кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе); извод из матич-
не књиге рођених (фотокопија или оригинал); 
краћа радна биографија и предлог програма 
рада школе за време мандата). Сва потребна 
документација се подноси у оригиналу или ове-
реним преписима / копијама, како је наведе-
но у тексту конкурса. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа канди-
датима, већ се доставља министру ради доно-
шења одлуке о избору директора. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у прос-
торијама школе или предати поштом на адресу: 
ОШ „Хајдук Вељко” ул. Добривоја Радосавље-
вића Бобија бб, 19000 Зајечар, са назнаком 
„за комисију за избор директора”. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број 019/440-116.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Секретар школе
на одређено време

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи 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 ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). За секретара школе 
може да буде примљено лице које има обра-
зовање из члана 132 став 2 Закона и Правил-
ника ортанизацији и систематизацији послова 
ОШ „Ђура Јакшић” Зрењанин број I-262/16 од 
01.09.2016. године са свим припадајућим изме-
нама - у делу који се односи на секретара шко-
ле, односно треба да има: високо образовање из 
области правних наука у складу са чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено: 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; које има и дозволу за рад секре-
тара (у даљем тексту: лиценца за секретара); 
секретар је дужан да у року од две године од 
дана заснивања радног односа положи испит за 
секретара.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе у року од 8 дана, од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: оригинал, или ове-
рена фотокопија одговарајуће дипломе (уве-
рења); кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ (потврду 
или уверење), да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе; оригинал или оверена 
фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у сис-
тему војног школства и образовања стеченог у 
иностранству. I 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 прописа-
на чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника. II Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под 
I, II достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе - 
наставник медицинске етике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
5% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекао  

а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; в) изу-
зетно, 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. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 
13/2018, 5/2019, 2/2020 и 14/2020): професор 
филозофије; дипломирани филозоф; професор 
филозофије и социологије; мастер филозоф, 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања).  
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Када је образовање стечено у иностранству, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 
1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа 23000 
Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком „За кон-
курс”. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе, лично или телефоном број 
023/533-270. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом траже-
не 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и у року од 15 радних дана од 
дана сачињавања листе обавља разговор са 
кандидатима. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Комисија образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима, а 
директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством - у основној музичкој 
школи предмет гитара

место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин,  

Трг Слободе 7

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у 
радни однос у школи 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 ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова под 
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 
Закона). Наставник је лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, 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, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора 
да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Учесник кон-
курса треба да испуњава и услове из члана 2 
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно 
учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар - гитариста; (3) академски музичар 
гитариста; (4) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - гитариста. (5) мастер музички 
уметник, професионални статус камерни музи-
чар, са претходно завршеним основним академ-
ским студијама гитаре. У складу са чланом 141 
став 7 послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме 
се остварује образовно-васпитни рад), или је 
положило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 

на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из прет-
ходног става наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује висо-
кошколска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142 став 1 Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају на адресу школе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: оригинал, 
или оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења), кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. годи-
не доставља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом образо-
вању 1. степена; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом основном, 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (или оверену фото-
копију) потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе-за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Напомена 
у вези образовања стеченог у некој од републи-
ка СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностран-
ству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Репуб-
лици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. 
II Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Зако-
на, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. 
III Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни формулар 
са документацијом доставити на адресу: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић”, 23000 Зрењанин, 
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Трг слободе 7, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака.У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове комисија доставља 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 свих 
кандидата који испуњавају услове. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством - у основној музичкој 
школи предмет гитара

место рада седиште Музичке школе 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 

слободе 7 и издвојено одељење у 
Ковачици, Дом културе „3. ОКТОБАР”, 

Улица др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у 
радни однос у школи 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 ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог 
конкурса прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 

студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 5) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник 
конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар, 
усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар 
- гитариста; (3) академски музичар гитариста; 
(4) мастер музички уметник, професионални 
статус - гитариста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника, може да обавља лице које 
је стекло основно, средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је положи-
ло испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Обавезно 
образовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова. Образовање из 
претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона оства-
рује високошколска установа у оквиру акреди-
тованог студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образо-
вање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Начин пријављивања кандидата 
на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења), кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о стеченом 
високом образовању 1. степена; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе (уверења) о сте-
ченом основном, средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал 
(или оверену фотокопију) потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове-за доказ о знању српског језика на коме се 

остварује образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверена фотокопија уверења министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена у вези образовања 
стеченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства и 
образовања стеченог у иностранству: IКада 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. 
II Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. III Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. Кандидати под I, II, III достављају 
оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић”, 23000 Зрењанин, Трг 
слободе 7, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва 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. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања у Зрењанину 
применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља 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 свих кандидата који 
испуњавају услове. 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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Национална служба за запошља-
вање представила је прошле не-

деље своје услуге у Новом Саду на 
17. Међународном сајму образовања 
„Путокази”, намењеном ученицима 
завршних разреда основних и средњих 
школа.

Током два сајамска дана, 9. и 10. 
марта, установе, институције и шко-
ле представиле су ђацима и њиховим 
родитељима више од 500 образовних 
профила у оквиру свеобухватне понуде 
у нашој земљи, која је била употпуње-
на и понудом факултета из иностран-
ства, из Републике Српске, Словеније, 
Словачке и Канаде.

Сајам образовања је отврио први 
потпредседник владе и министар про-
свете, науке и технолошког развоја 
Бранко Ружић, који је том приликом 
истакао да претходни период за ђаке 
и наставнике није био лак, али да се 
упркос томе, ни на тренутак није ста-
ло са унапређењем квалитета наставе, 
услова за учење и боравак деце, као и 
са развојем компетенција наставника.

- Усвојена је стратегија развоја об-
разовања и васпитања до 2030. године, 

чија ће адекватна примена омогућити 
да још више деце буде обухваћено об-
разовањем, да пратимо захтеве и по-
требе тржишта рада и да у складу са 
тим развијамо знања, вештине и ком-

петенције - рекао је Ружић, истакавши 
значај система дуалног образовања, 
којим је обухваћено 10.000 ученика у 
оквиру 54 дуална образовна профила 
у више од 150 средњих стручних шко-
ла и у око 880 партнерских компанија.

Манифестацију је организова-
но посетио велики број основаца и 
средњошколаца из целе Војводине, 
међу којима је највише било матура-
ната који су пред животном одлуком 
о избору свог будућег образовног и ка-
ријерног пута.

Увиђајући значај доношења тако 
важне одлуке, Национална служба за 
запошљавање, као релевантна нацио-
нална установа у области запошља-
вања, континуирано развија и уна-
пређује систем каријерног вођења и 
саветовања. Стога је и ове године са-
ветница за планирање каријере у Фи-
лијали Нови Сад НСЗ свим заинтере-
сованим ученицима на сајму пружила 
адекватне информације и смернице у 
планирању будуће каријере.

На штанду Националне службе 
за запошљавање ђаци су могли да се 
упознају са трендовима на тржишту 
рада, траженим занимањима, али и 
да, путем интерактивне апликације 
„Водич за избор занимања”, открију 
своје радне склоности и способности.

Ђурђина Мачак

НСЗ на Међународном сајму образовања „Путокази”

Свеобухватна понуда 
образовних профила
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Више од 800 радних места, највише 
у области трговине, производње, 

администрације и области информа-
ционих технологија понуђено је на 31. 
Сајму запошљавања који је 9. марта 
одржан у Мастер центру Новосадског 
Сајма у организацији Града Новог 
Сада и новосадске филијале Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Новосађанима је посао понудило 
49 послодаваца, а највише шансе да 
пронађу посао имали су оператери у 
производњи, трговци, шивачи, фризе-
ри, али и ИТ стручњаци, машински, 
грађевински и електро инжењери и 
технолози. Послодавци су такође тра-
жили и кандидате који добро говоре 
неки од страних језика.

Велики број посетилаца који су у 
потрази за послом, на лицу места су 
се, кроз разговор са послодавцима, 
информисали о условима и критерију-
мима за запошљавање, али и конкури-
сали остављајући своје радне биогра-
фије.

Једна од компанија која је на овом 
сајму тражила своје нове сараднике је 
и „Axiom q ventures” из Новог Сада. 
Потребне су им нове колеге на пози-
цијама Java, PHP, Word Press и Ruby 
developera. Специјалиста за регрута-
цију у овој компанији, Кристина Мар-
ков каже да су управо у процесу фор-
мирања novog Java тима и да први пут 
учествују на сајму запошљавања, да и 
на тај начин покушају да дођу до кан-

дидата јер, како истиче, нове раднике 
у њиховој ИТ индустрији није лако 
наћи. Утисци су јој веома позитивни: 
„Доста посетилаца нам је заинтересо-
вано пришло, поразговарали смо, узе-
ла сам њихове биографије. Позитивно 
сам изненађена да је међу њима било 
чак и програмера медиора. Сигурна 
сам да ћемо међу овим кандидатима, 
када будем детаљније прегледала њи-
хове радне биографије, наћи кандида-
те који ће нам одговарати.

Особе са инвалидитетом имале су 
прилику да и на овом сајму пронађу 
посао. Једна од компанија која успеш-
но сарађује са Филијалом Нови Сад 
НСЗ на пољу радног ангажовања особа 
са инвалидитетом је и „Green Project 
Team”. На овом сајму тражили су про-
грамера и администратора. Власница 
компаније Недељка Станишић рекла 
је да они посебну пажњу посвећују 
особама са инвалидитетом и да има 
само позитивна искуства у сарадњи 
са њима: „Шест година уназад запо-
шљавам лица са инвалидитетом са 
евиденције Националне службе, ко-
ристим и повластице које се пружају 
послодавцима и лепо сарађујем са ан-
гажованим лицима. Верујем да ћемо и 
данас, међу посетиоцима сајма, имати 
прилику да упознамо неког од наших 
будућих сарадника”, каже Недељка.

Веома посећен је био и штанд 
Националне службе за запошљавање 
на којем су се незапослени највише 

интересовали за актуелне конкурсе и 
програме НСЗ, попут могућности за 
самозапошљавање, програма стручне 
праксе и приправника.

Међу посетицима сајма био је 
евидентан велики број младих. Међу 
њима је и Ђорђе Петар Дарабуш који 
тражи посао како би лакше финан-
сирао завршетак студија: „Свиђа ми 
се идеја сајмова запошљавања јер је 
ту велика понуда послова на једном 
месту и имам прилику да одмах непо-
средно разговарам са више послода-
ваца. Надам се да ћу успети данас да 
пронађем посао за себе”. И Петар Мар-
ковљев који тражи посао пројект ме-
наџера дошао је на сајам у нади да ће 
имати среће да пронађе одговарајућу 
понуду. У разговору нам је рекао да је 
и успео да разговара са представници 
две компаније које нуде управо оно 
што он тражи и да се нада позитивном 
исходу.

Ово је био први овогодишњи сајам 
запошљавања у Новом Саду, а плани-
ра се још један до краја године. 

У оквиру овог сајма, организован 
је и Форум послодаваца на којем су 
представници Филијале Нови Сад НСЗ 
и Града Новог Сада упознали око четр-
десет заинтересованих послодаваца 
са програмима финансијске подршке 
запошљавању на републичком, по-
крајинском и градском нивоу.

Ђурђина Мачак

Одржан сајам запошљавања у Новом Саду

Послодавци понудили 800 радних места



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

 – незапослена лица која траже запослење 
– запослени који траже промену запослења 
– друга лица која траже запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

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