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Свечаном уручењу уговора за доделу 
олакшица приликом запошљавања 

присуствовали су и начелник Топлич-
ког управног округа Златан Миљковић, 
народни посланик из Топлице Дарко 
Лакетић, вд директора Филијале Про-
купље НСЗ Ана Ђорђевић, као и бројни 
представници локалних самоуправа 
које покрива прокупачка Филијала На-
ционалне службе за запошљавање.

Додељујући уговоре министарка 
Кисић је истакла да су овакви тренуци 
најлепши у њеном раду.

- Приликом оваквих конкретних 
и важних сусрета види се један добар 
заједнички рад и заједничка визија, 
а све са циљем добробити наших по-
родица и смањењу стопе незапосле-
ности. У овом делу наше земље људи 
су се показали као вредни и радни, са 
иновативним идејама и жељом да по-
крену сопствене послове, и у том смис-
лу држава може и треба да их финан-
сира – поручила је министарка рада.

Директор Националне службе за 
запошљавање Мартиновић је навео да 
су у питању прве одлуке и уговори у 
овој години које Национална служба 
додељује у Топличком округу, при том 
најавивши да послодавци у току ове 
године могу очекивати још субвенција. 
Он је истакао добру сарадњу са локал-
ним самоуправама које, како је рекао, 

издвајају значајна средства 
за мере активне политике за-
пошљавања, а која, заједно са 
средствима које улаже НСЗ, 
битно утичу на смањење 
броја незапослених, како на 
локалу, тако и у целини.

- Захваљујући односу 
локалних самоуправа, које 
имају слуха за политику за-
пошљавања, успевамо, упр-
кос двогодишњој пандемији, 
да и стопу незапослености 
задржимо испод 10 одсто и 
да у свакој филијали имамо 
смањење броја незапослених 
лица на евиденцији. Само 
прошле године смо на нивоу 
Топличког округа укључили 
близу 1.000 незапослених у 
различите програме и мере 
које су директно финансира-
не средствима Националне 
службе за запошљавање и 
локалних самоуправа – на-
гласио је Мартиновић.

Након свечаног уручења 
уговора и одлука корисни-
цима буџетских средстава, 
вд директора Ана Ђорђевић је у име 
Филијале Прокупље НСЗ потписала са 
представницима локалних самоуправа 
општина Блаце и Куршумлија спора-

зуме о техничкој сарадњи у реализа-
цији програма и мера активне полити-
ке запошљавања у овој години.

Бранислав Страхинић

Министарка Кисић Тепавчевић и директор Мартиновић у посети Прокупљу

„Резултати заједничког рада  
и заједничке визије”

Министарка за рад, борачка и социјална питања Дарија Кисић 
Тепавчевић и директор Националне службе за запошљавање Зоран 

Мартиновић посетили су 17. марта Прокупље и том приликом уручили 
представницима 30 компанија са територије Топличког управног округа 
одлуке и уговоре о финансирању мера активне политике запошљавања.
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Јавни конкурс
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На основу Локалног планског документа у области запошљавања Града 
Смедерева за 2022. годину који је усвојен на седници Градског већа 
града Смедерева дана 23.02.2022. године и закљученог Споразума о 
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања ЛАПЗ – Техничка подршка за 2022. 
годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, 
број: 3001-101-4/2022 од 28.02.2022. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ 

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, 
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба за запошљавање, Филијала Смедерево (у даљем 
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса уз претходно при-
бављено мишљење Локалног савета за запошљавање града Смедерева.

Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији града Сме-
дерева, може организовати спровођење јавних радова уколико, у складу 
са Локалним акционим планом, укључи незапослена лица из следећих 
категорија: 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. 
Роми, 3. лица без завршене средње школе, 4. лица која посао траже 
дуже од 12 месеци, 5. особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима. 

Јавни радови се могу спроводити у областима: 
• социјалне заштите и хуманитарног рада, 
• одржавања и заштите животне средине и природе
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
• културне делатности (ангажују се искључиво особе са инвалидитетом). 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на 
јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим 
пословима, у висини до 35.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу 
за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажо-
вања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање, наведена накнада обухвата и трошкове 
доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у 
свим областима, једнократно, у висини од: 
– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана, 
– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца, 
– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири 
месеца; 
 
• накнаду трошкова обуке (Национална служба процењује оправ-
даност потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом).

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спро-
вођења јавних радова на којима се ангажују незапослена 
лица имају: органи јединица локалне самоуправе; јавне установе и 
јавна предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге; удру-
жења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регис-
тар Агенције за привредне регистре. 

Пријава за организовање спровођења јавног рада, подноси се Нацио-
налној служби за запошљавање, Филијала Смедерево – Одељење Сме-
дерево непосредно, путем поште или електронским путем на: pisarnica.
Smederevo@nsz.gov.rs на прописаном обрасцу који се може добити у 
Филијали Смедерево – Одељење Смедерево или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs и сајту Града www.smederevo.org.rs.

Информације о Јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за 
запошљавање, Филијала Смедерево на телефон: 026/633-035.

Јавни конкурс је отворен од 15.03.2022. године, а последњи рок за 
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.03.2022. године. 

Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на осно-
ву којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са 
закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – 
www.nsz.gov.rs.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 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, Београд, 
Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

I Одељење инспекције рада у Граду 
Београду, Инспекторат за рад

3 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одсек инспекције рада Лесковац, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-

ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Лесковац.

3. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одељење инспекције рада Нови Сад, 
Инспекторат за рад

5 извршилаца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Нови Сад.

4. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одељење инспекције рада Ужице, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Ужице.

5. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одељење инспекције рада Шабац, 
Инспекторат за рад

2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Шабац.

6. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одељење инспекције рада Ваљево, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Ваљево.

7. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одсек инспекције рада Пожаревац, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
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давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Пожаревац.

8. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одсек инспекције рада Сомбор, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представка-
ма и извештава подносиоце о предузетим радња-
ма и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме о 
признавању прекршаја; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; пружа стучну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа из делокруга рада инспек-
ције и учествује у изради анализа и извештаја 
и о обавља друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Сомбор.

9. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одсек инспекције рада Јагодина, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Јагодина.

10. Радно место инспектор рада,  
звање саветник

Одсек инспекције рада Пирот,  
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стучну и савето-
давну 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 научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
три године; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Пирот.

11. Радно место инспектор рада,  
звање самостални саветник

Одсек инспекције рада Прокупље, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме о 
признавању прекршаја; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сло-
женијим стварима; учествује у изради предлога 
контролних листи, плана инспекцијског надзо-
ра и годишњег извештај о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспекције, 
израђује анализе и извештаје и учествује у при-
преми предлога иницијатива за измене и доно-
шење нових прописа и обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; положем испит за 
инспекторе; радно искуство у струци од најмање 
пет година; потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.
.
Место рада: Прокупље.

12. Радно место инспектор рада,  
звање самостални саветник

Одељење инспекције рада Ужице, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних 
листи, 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 ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице.

13. Радно место инспектор рада,  
звање самостални саветник

Одељење инспекције рада Краљево 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних 
листи, 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 ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево.

14. Радно место инспектор рада,  
звање самостални саветник

Одељење инспекције рада Крушевац, 
Инспекторат за рад

1 извршилац

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
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и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних 
листи, 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 ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац.

15. Радно место инспектор рада,  
звање самостални саветник
Одсек инспекције рада Врање, 

Инспекторат за рад
2 извршиоца

Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим 
стварима; учествује у изради предлога контролних 
листи, 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 ини-
цијатива за измене и доношење нових прописа и 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука, природно-математичких 
наука или медицинских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; положем испит за инспекторе; 
радно искуство у струци од најмање пет година; 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Врање.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са комисијом.

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

Опште функционалне компетенције, и то: 
• организација и рад државних органа РС – прове-
раваће се путем теста (писмено);

• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о познавању рада на рачуна-
ру и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – Дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере. 

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за про-
веру општих функционалних компетенција, врши 
се провера посебних функционалних компетенција, 
и то за сва радна места: 
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – инспекцијски послови (општи управни 
поступак и управни спорови, поступак инспекцијс-
ког надзора и основи методологије анализе ризи-
ка) – провераваће се усмено путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) – провера-
ваће се усмено путем симулације.
– 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.

V Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција 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 рад-
них места”.

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

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; 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 службе 
за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на 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, Немањина 
22-26.

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

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

XII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка 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 фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо дока-
за о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство). 

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

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

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

Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 11.04.2022. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени телеграмом на адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (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 рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима / уверење о поло-
женом правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао), биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања: на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

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

Образац пријаве на конкурс, за наведена радна мес-
та, може се преузети на званичној интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима и Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања или у штампаној верзији на писарници 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција („Служ-
бени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-12267/2021 од 27. 
децембра 2021. године и 51 број: 112-1737/2022 
од 28. фебруара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде – Управа за извршење кри-
вичних санкција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II У СЕДИШТУ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ  
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1. Повереник за извршење 
ванзаводских санкција и мера

у Групи за повереничку канцеларију  
за градове Сремска Митровица  
и Шабац у Одсеку за послове  

извршења ванзаводских санкција  
и мера, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Правне науке, Политичке науке – смер 
социјална политика, Специјалне едукације и реха-
билитације, Филозофске науке – смер психологија, 
андрагогија, педагогија или социологија на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу ванзаводских санк-
ција и мера – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима; 

Место рада: Шабац.

III У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У 
БЕОГРАДУ

2. Лекар специјалиста 
неуропсихијатар или психијатар  

у Групи „В”
у Одсеку за спровођење мере обавезног 

психијатријског лечења и чувања  
у здравственој установи  

у Служби за здравствену заштиту,  
у звању самостални саветник

2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Медицинске науке на академским инте-
грисаним, специјалистичким студијама у обиму од 
најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, поло-
жен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите, положен специјалис-
тички испит из неуропсихијатрије или психијатрије 
и најмање пет година радног искуства на истим 
или одговарајућим пословима, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима; 

3. Виши радни терапеут у Групи „Д”  
за обавезно лечење наркомана
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању сарадник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Медицинске науке-смер радни терапе-
ут на основним академским студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три годи-
не, положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и најмање 
три године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима; 

Место рада: Београд, Бачванска 14.

IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

4. Послови спољног обезбеђења, 
техничке безбедности и заштите  

од пожара
у Служби за обезбеђење,  

у звању командир
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, положен испит 
за звање командира и радно искуство у Служби за 
обезбеђење, односно на истим или одговарајућим 
пословима у складу са законом од шест месеци и 
током приправничког стажа, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима; 

Место рада: Београд, Бачванска 14.

V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ ПАЗАРУ

5. Послови депозита, евиденције 
депозита и кантине

у Групи за материјално-финансијске 
послове, у звању референт

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, друштвеног 
смера, положен државни стручни испит и најмање 
две године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима; 

Место рада: Нови Пазар, Ослобођења 39а.
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VI У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗРЕЊАНИНУ

6. Инструктор пољопривредни 
техничар

у Одсеку за обуку и упошљавање,  
у звању референт

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, пољопривредне 
струке, положен државни стручни испит и најмање 
две године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима; 

Место рада: Зрењанин, Гундулићева 1/а.

VII У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СУБОТИЦИ

7. Правни послови
у Служби за опште послове  

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Правне науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција 
и Закона о државним службеницима – усмено; 
вештина комуникације – непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима.

8. Руководилац Групе за обуку и 
упошљавање, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Економске науке или Организационе нау-
ке или Биотехничке науке или из стручне области 
Машинско инжењерство, Технолошко инжењер-
ство или Инжењерство заштите животне среди-
не на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ESPB, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

9. Инструктор пољопривредне 
производње

у Групи за обуку и упошљавање,  
у звању референт

2 извршиоца

Услови: завршена средња школа, пољопривредне 
струке, положен државни стручни испит и најмање 
две године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

10. Медицински техничар
у Групи за третман и здравствену заштиту 

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, медицинске 
струке – смер медицински техничар, најмање 
две године искуства у струци и положен државни 
стручни испит или стручни испит у области здравс-
твене заштите, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

Место рада: Суботица, Парк Рајхла Ференца 1.

VIII У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА 
ЖЕНЕ У ПОЖАРЕВЦУ

11. Васпитач
у Групи за спровођење третмана  

у Служби за третман у звању саветник
2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области Политичке науке – смер за социјалну 
политику и социјални рад, или из стручне области 
Специјална едукација и рехабилитација – смер за 
превенцију и третман поремећаја понашања, или 
из научне области Психолошке науке, Педагош-
ке науке или стручне области Филозофија – смер 
педагог или андрагог или из научне области Соци-
олошке науке – смер социолог на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и 
Правилника о третману, програму поступања, раз-
врставању и накнадном разврставању осуђених 
лица – усмено; вештина комуникације – непосред-
но, кроз разговор са кандидатима.

12. Медицинско-технички послови  
у звању референт

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, медицинске 
струке – општи смер, положен државни стручни 
испит или стручни испит у области здравстве-
не заштите и две године радног искуства, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција – 
усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима;

Место рада: Пожаревац, Моше Пијаде 9.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити 
редни број радног места из текста конкурса као 
и назив радног места за које се конкурише, име 
и презиме, датум и место рођења, јединстве-
ни матични број грађана, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, мејл адреса за контакт, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стру-
чне спреме прописане за радно место на које се 
конкурише, са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на кон-

курс, пријава мора да буде својеручно потписана) 
– заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству – заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених – заједничко за сва радна 
места;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која 
је наведена у условима за радно место – заједнич-
ко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења из 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службе-
ној дужности (не старије од 30 дана) – заједничко 
за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство у струци) – заједничко за 
сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту – за радна места 
под редним бр. 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 11;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту или стручном 
испиту у области здравствене заштите – за радна 
места под редним бр. 2, 3, 10 и 12;
(У складу са чланом 101 Закона о државним служ-
беницима државни стручни испит нису дужни да 
полажу државни службеници који су здравствени 
радници или здравствени сарадници у Управи за 
извршење кривичних санкција, који су у обавези да 
полажу или су положили стручни испит у области 
здравствене заштите); 
– доказ о положеном специјалистичком испиту из 
неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу 
или овереној фотокопији – за радно место под р. 
бр. 2;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом стручном испиту за звање командир – за 
радно место под редним бројем 4;
– оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа, издата од стране држав-
них органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу – заједничко за сва радна места;
– изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње – заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет 
презентацији Министарства правде, на следећој 
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php

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

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. 
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Администрација и управа

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача.

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

X Општи услови за рад на радном месту: Чла-
ном 45 став 1 Закона о државним службеницима 
прописано је да као државни службеник може 
да се запосли пунолетан држављанин Републи-
ке Србије који има прописану стручну спрему и 
испуњава остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних 
санкција прописано је да се у радни однос не може 
примити лице које је осуђено због кривичног дела 
које се гони по службеној дужности, лице против 
кога се води кривични поступак за кривично дело 
које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са 
прописима којима је уређено вршење безбеднос-
них провера, постоје безбедносне сметње.

XI Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

XII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка 
кандидати ће бити обавештени телефоном или 
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или 
адресе) које наведу у својим пријавама.

XIII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење кри-
вичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, 
са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић 
Дамљановић, тел: 011/2685-305 и Дејан Миљко-
вић, тел: 011/363-1059 (радним данима од 12.00 
до 14.00 часова).

XV Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном 
месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и држав-
ни службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен држав-
ни стручни испит полаже државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу у којима наводе уз коју од прија-
ва су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком конкурсне 
комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће служ-
беним путем вршити безбедносну проверу, у скла-
ду са чланом 254 Закона о извршењу кривичних 
санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на пор-
талу е-управе и на огласној табли Управе за извр-
шење кривичних санкција, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – 
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним орга-
нима („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: 112-1675/2022 
од 28. фебруара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањи-
на 11.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку  
стручним пословима

у Бироу Генералног секретара,  
у Сектору за припрему и обраду седница 

Владе и радних тела Владе,  
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у поступку утврђивања 
садржинске и формалне усклађености и подоб-
ности материјала који су достављени за разма-
трање на седници Владе; учествује у пословима 
пословничке обраде материјала за одлучивање 
на седницама радних тела Владе и седници Вла-

де; учествује у пословима усклађивања ставо-
ва министарстава и посебних организација пре 
разматрања предлога на седници радног тела и 
седници Владе и припреми предлога аката које 
Генерални секретар предлаже за разматрање на 
седници Владе; учествује у припреми мишљења о 
материјалима за разматрање на седници Владе на 
захтев овлашћених предлагача; помаже и учест-
вује у припреми предлога аката којима се одлучује 
о питањима која органи државне управе не реше 
споразумно, укључујући и сукоб надлежности који 
не произилази из управног поступка; учествује у 
припреми нацрта дневног реда за седницу Владе; 
учествује у поступку пословничке обраде утврђе-
них предлога и донетих одлука Владе и њиховом 
достављању министарствима и посебним органи-
зацијама, председнику Републике, Уставном суду и 
другим републичким органима; учествује у посту-
пању по захтевима, предлозима и иницијативама 
правних и физичких лица, агенција, као и органа 
локалне самоуправе и правосудних органа, однос-
но правних субјеката који нису предлагачи у смис-
лу Пословника; обавља и друге послове по налогу 
начелника Бироа.

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

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

У изборном поступку проверавају се следеће 
опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – прове-
раваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако поседу-
јете важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о познавању рада на рачунару, на 
траженом нивоу и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције – дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на сајту Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:
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– Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и 
обрада података из различитих извора укључујући 
способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, израда секторских анали-
за) – провераваће се писмено путем писане симу-
лације.
– Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови (законодавни процес и 
примена номотехничких и правно-техничких пра-
вила за израду правних аката (усаглашеност про-
писа и општих аката у правном систему)) – прове-
раваће се писмено путем писане симулације.
– Посебне функционалне компетенције за одређе-
но радно место: Закон о Влади, Закон о министар-
ствима и Пословник Владе – провераваће се пис-
мено путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на сајту Генералног секрета-
ријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет), провераваће 
се путем психометријских тестова – стандардизо-
вани инструмент (писмено), узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са Коми-
сијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат 
Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел. 011/3617-745, 
Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 
часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; 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 пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Генералног секретаријата Владе или у 
штампаној верзији на писарници Генералног секре-
таријата Владе, Немањина 11, Београд.

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

XII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или 

оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство) и 
оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државних органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао).

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

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и чла-
на 103 Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

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

Докази се достављају на наведену адресу Генерал-
ног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

XIV Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службени-
цима, којим је прописано да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 

конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев 
од 11. априла 2022. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на имејл адресе и кон-
такт телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних ком-
петенција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Генерал-
ног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници Гене-
ралног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web 
страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној таб-
ли, web страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

Образац пријаве на конкурс, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Бео-
град, Немањина 11.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКA 
ОРГАНИЗАЦИЈА „ЛЕПОСАВИЋ”

38219 Лепосавић 
Милана Милановића бб.

тел. 028/836-06

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: држављансто Републике Србије; високо 
образовање на основним стидијама од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама и 
то на: економском факулту, правном факултету, 
факултету за физичку културу, ПМФ географија 
– туризмолог, факултету за туризам и факултету 
техничких наука; три године рада у струци; посе-
довање организационих способности; да канди-
дат нема законских сметњи; дa испуњавa и остале 
опште услове прописане закониом. Потребно је да 
достави предлог програма рада и развоја установе 
за период на који се именује. Докази који треба да 
се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биогра-
фија са подацима о досадашњем радном, фотоко-
пија личне карте, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, диплома или уверење 
о стручној спреми, доказ о радном искуству, пред-
лог програма рада и развоја установе за период 
на који се именује, уверење да према подаци-
ма из казнене евиденције и полицијске управе и 
суда није осуђиван. Рок зa подношењe пријава 
je 8 дана, рачунајући од наредног дана од дана 
oбјављивања јавног конкурса. Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о образовању 
и податке о дужини радног стажа. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу, са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс за именовање директора СТО 
’ЛЕПОСАВИЋ’ Лепосавић”.
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ВРШАЦ

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

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

II Радна места које се попуњавају: 

Извршилачко радно место секретар 
суда звање самостални саветник

III Опис послова: помаже председнику суда у 
вршењу послова судске управе, израђује нацрте 
нормативних аката, прима странке, издаје потвр-
де о ослобађању од плаћања појединих судских 
такси, обезбеђује замене одсутних запослених, 
обавља послове у вези састављања статистичких 
и других извештаја о раду суда, припрема акте 
о правима из радног односа запослених, прима 
захтеве за изузеће и израђује нацрте одлука по 
примљеним захтевима, припрема предмете на које 
се односе притужбе странака, реферише стање у 
списима предмета председнику суда и припрема 
нацрте одлука, израђује нацрте решења о засни-
вању и престанку радног односа и друга решења 
о правима и обавезама запослених у суду, издаје 
уверења и потврде из области радних односа, 
обавља послове везане за безбедност и заштиту 
здравља на раду, стара се о набавци инвентара и 
потрошног материјала за потребе суда, стара се о 
благовременој исплати награда и накнада судским 
вештацима, браниоцима по службеној дужности, 
сарађује са осталим правосудним и другим држав-
ним органима и надлежним службама, надгледа 
и контролише рад руководилаца организационих 
јединица, обавља и друге послове самостално или 
под надзором и упутствима председника суда.

IV Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен право-
судни испит и најмање две године радног искуства 
у струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за ово радно место.

V Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, понашајне 
компетенције и фаза у којој се спроводи интервју 
са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: 
– из области организација и рад државних органа 
Републике Србије; 
– из области знања и вештина дигитална писме-
ност; 
– из области знања и вештина пословна комуни-
кација.

Напомена: Опште функционалне компетенције 
комисија ће проверавати редоследом како је наве-
дено, а кандидат који освоји један бод у прове-
ри одређене компетенције искључиће се из даљег 
изборног поступка.

Компетенција организација и рад државних орга-
на Републике Србије провераваће се путем тес-
та који ће се састојати из 20 питања. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити комисија 
методом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Вршцу (www.vs.os.sud.rs). Кандидати ће тест 
радити у папирној форми. Време за израду теста 
је 30 минута.

Компетенција дигитална писменост провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Канди-
датима ће се поставити задаци слични задацима 
који су објављени на интернет презентацији Осно-
вног суда у Вршцу. Време за израду задатка је 10 
минута. У погледу опште функционалне компетен-
ције „дигитална писменост” (поседовање знања и 
вештина у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако кандидат поседује 
одговарајући сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције „дигитална писменост”, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

Компетенција пословна комуникација прове-
раваће се решавањем теста који ће се радити у 
папирној форми. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора из 
постављених задатака који ће бити слични зада-
цима објављеним на интернет презентацији Осно-
вног суда у Вршцу. Време за израду задатка је 20 
минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, а уку-
пан број бодова који се могу доделити кандидату 
износи највише 9 бодова.

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

2. Провера посебних функционалних компе-
тенција: 
– за област рада судска управа познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом) 
– познавање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа за обављање радног 
места секретара суда (провера ће се вршити усме-
ним путем – разговор са кандидатом) 
– поседовање знања и вештина за организацију и 
координацију рада унутрашњих организационих 
јединица суда, као и поседовање знања и вешти-
на за израду нацрта нормативних и других аката 
(провера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом).

Напомена: Писани тест се састоји од 15 питања 
са више понуђених одговора. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се 
кандидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима (коришћење уџбеника, бележака, мобил-
них телефона, преписивање и друго) комисија ће 
удаљити кандидата са теста и у том случају се сма-
тра да кандидат није положио тест. Тест ће саста-
вити комисија методом случајног избора из базе 
питања која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Вршцу. Кандидати ће тест 
радити у папирној форми. Време за израду теста је 
30 минута. Максималан број бодава на тесту је 15.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задатка који 
је типичан за обављање послова радног места 
секретар суда. Време разговора је 30 минута.

3. Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетенције: 
управљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професионал-
них односа, и савесност, посвећеност и интегритет.

Напомена: Провера понашајних компетенција 
вршиће се од стране дипломираног психолога и 
подразумева психолошку процену способности, 
особина личности и мотивација за конкретно рад-
но место.

4. Интервју са Комисијом и вредновање кан-
дидата: Након фазе провере понашајних компе-
тенција спровешће се фаза интервјуа са кандида-
тима, који подразумева разговор чланова комисије 
са кандидатом у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту и прихватања вредности држав-
них органа. Максималан број бодова који кандидат 
може добити је 6.

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

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

VIII Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене законом и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији 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 служ-
беницима).

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на кон-
курс подноси се на Обрасцу пријаве који је досту-
пан на интернет страници Основног суда у Врш-
цу www.vs.os.sud.rs Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан.

Образац пријаве на конкурс садржи: подат-
ке о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, стручне 
и друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа, податак о знању рада на 
рачунару, податак о знању страног језика, додат-
не едукације, радно искуство, посебне услове, 
добровољно дату изјаву о припадности национал-
ној 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 адресу: Основни суд у 
Вршцу, ул.Жарка Зрењанина бр. 41-43, Вршац. 
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, прија-
ва добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве 
биће обавештен о додељеној шифри у року од 3 
дана од дана пријема пријаве на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

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

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
– уверење о држављанству Републике Србије; 
– извод из матичне књиге рођених; 
– диплома или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; 
– уверење о положеном правосудном испиту; 
– уверење издато од стране суда да се против кан-
дидата 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 прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа издате 
од стране државног органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу; 
– доказ о радном искуству (потврде, решења, уго-
вори и други акти из којих се види на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство) 
– Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник кон-
курса опредељује да ли ће сам доставити податке 
о чињеницама о којима се води службена свиден-
ција или ће то орган учинити уместо њих.

Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС” број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
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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 прибавити сама. 
Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Обра-
зац 1 или 1а) 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. Обрасци 1 и 1а могу се преузети на 
интернет презентацији Основног суда у Вршцу у 
оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз претходно наведене 
доказе.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена од стране јавног бележника.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на адресу Основног суда у Вршцу, 
ул.Жарка Зрењанина бр. 41-43.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
Осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

Провера свих компетенција обавиће се у просто-
ријама Основног суда у Вршцу, ул.Жарка Зрења-
нина бр. 41-43.

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

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

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

Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Мирјана Секулић, 
административно-технички секретар, контакт теле-
фон: 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 оверени 
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 Кон-
курсне комисије.

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

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 презента-
цији Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs, на 
порталу е-управе, на огласној табли, интернет пре-
зентацији и у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. 

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

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у 
Вршцу www.vs.os.sud.rs.

Трговина и услуге

ЗДРАВИЈА ХРАНА 
„ЗДРАВО ЖИВО ВП”

Железник – Чукарица, Лоле Рибара 154

Продавац здраве хране
четири сата рада дневно  

(20 сати недељно)

Услови рада: рад у сменама. Контакт са послода-
вцем можете остварити позивом на број телефона 
060/4384-909.

ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
„БЕЛА БРЕЗА” ЗЛАТИБОР

34000 Крагујевац
Драгољуба Миловановића Бене 101

тел. 063/640-177

Спремачица, собарица – 
хигијеничарка

место рада Чајетина, Златибор
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; радно искуство је пожељно, али није 
неопходно. 

Конобар
место рада Чајетина, Златибор

3 извршиоца

УСЛОВИ: Од III до IV ниво квалификације, угос-
титељска струка; радно искуство је пожељно, али 
није неопходно. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана. Заинтере-
совани кандидати треба да се јаве послодавцу на 
контакт телефон: 063/640-177 или могу да се јаве 
лично, адреса послодавца у Крагујевцу: Драгољуба 
Миловановића Бене бр. 101, сваког радног дана од 
08 до 16 часова, најкасније до 14.04.2022. године.

ДД КОМЕРЦ ДОО
22000 Сремска Митровица 

Марка Аурелија 1
тел. 022/610-670

Аутомеханичар
за рад у радионици

Опис посла: одржавање и поправка теретених и 
прикључних возила.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомехани-
чар без обзира на радно искуство. Пријаве слати 
на адресу послодавца или имејл ddkomerc.damir@
gmail.com Телефон за контакт: 062/610-670. Рок за 
пријаву је 30 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”.

„КОРАЛШПЕД” ДОО
24000 Суботица, Парк Рајхл Ференца 7

тел. 063/585-141

Спремачица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Заинтересо-
вани кандидати могу да се јаве на горе наведени 
контакт телефон. Оглас отворен до 30.04.2022. 
године.

ПТП ДИС ДОО КРЊЕВО
11000 Београд, Ливада 2

Калуђерица
e-mail: ivana.mitrovic@dis.rs

тел. 065/6656-525

Касир
на одређено време (место рада је  

у Раковици, Биг центар)
6 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство је пожељно али није 
услов за запослење. Пробни рад од месец дана. 
Слање пријава имејлом. Јављање кандидата на 
контакт телефон.

„ТРГИЋ” ДОО
11000 Београд, Делиградска 1

тел. 011/361-5226

Продавац у пекари
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и 
занимање; потребно радно искуство у продаји. 
Заинтересовани кандидати да се јаве на наведени 
број телефона. Рок за пријављивање 15.04.2022. 
године.

УР „ЧАРДАК”
18000 Ниш, Бранка Крсмановића 43

Кувар

УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт 
телефон: 060/4416-001.

ФТО „ТИГАР” АГЕНЦИЈА 
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

16000 Лесковац, Пролетерска 8

Радник обезбеђења
на одређено време за рад у Белотинцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање. Место рада: Белотинац, општина Доље-
вац. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: ftotigar@abv.bg или се јављају на кон-
такт телефон: 064/123-6595.
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ТРЕНД СТИЛ
18000 Ниш, Хумска 17б

Столар – монтажер
Опис посла: склапање и монтажа намештаја.

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на имејл адресу: tredstil@hotmail.com или се 
јављају на контакт телефон: 064/159-0527.

КОНФЕКЦИЈСКА ПРОИЗВОДЊА 
ОТТО-ЈНС

18000 Ниш, Стевана Сремца 19/32

Радник на штепајућој машини  
за шивење и ендлерици

2 извршиоца

Радник на аутоматизованој машини за 
вез на текстилу

УСЛОВИ: Шнајдер, кројач или било које занимање 
у производњи одеће; пожељно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт 
телефон: 062/817-3209.

„ХАЛО ТРАВЕЛ” ДОО
18000 Ниш, Обреновићева 46

Возач аутобуса
УСЛОВИ: средња стручна спрема; возач моторног 
возила – аутобус; лиценца професионалног воза-
ча; возачка дозвола Д категорије; радно искуство: 
24 месеца. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на имејл адресу: finance@halotravel.rs или се 
јављају на контакт телефон: 065/242-9000.

„DAN PLUS INTERNATIONAL”
21000 Нови Сад

Кувар
2 извршиоца

Пријаве кандидати треба да пошаљу на e-mail: 
posao@maxbet.rs

„ХИГИА” ДОО
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 33

Административни службеник
на одређено време

УСЛОВИ: обавезна основна информатичка обука. 
Пробни рад. Пријаве кандидата на e-mail: konkurs@
higia.rs

„DELUX SUN AND BEAUTY CENTAR”
21000 Нови Сад, Максима Горког 1 а

Козметичар (педикир / маникир) 
3 извршиоца

Јављање кандидата на контакт телефон: 062/ 
8658-298.

„ДЕС СУНЦЕ 021”
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11

Пословни секретар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: пословни секретар друштва пружа 
административну и техничку подршку директору 
друштва, обавља пословну комуникацију и корес-
поденцију и одговара за правовремену и тач-
ну рализацију делгираних активности, израђује 
извештаје и анализе пословања у договореном 
формату, врши електронска плаћања, извештава 

директора друштва о стању на рачуну, организује 
и припрема састаке за извршног директора, упра-
вља и одговара за све административне извештаје 
делегиране од директора друштва, обавља послов-
ну писану и усмену комуникацију и коресподенцију 
унутар и ван предузећа; врши обраду различитих 
докумената и електронских информација одговара 
на опште захтеве према директору (молбе за дона-
ције, упите странака, запослених..); израђује разне 
писане материјале (извештаје, писма,...) врши тре-
бовање канцеларијске опреме и материјала, шаље, 
прима и распоређује пошту; активно учествује у 
организацији и комуникацији са директором у вези 
свих његових пословних активности. Кандидати 
могу послати ЦВ на адресу info@sunce021.rs.

НИКОЛА РАДОМИРОВИЋ ПР
УСЛУГЕ СТАРИХ ЛИЦА

11000 Београд, Грчића Миленка 79

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на 
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефон 063/7754-006. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

РЕСТОРАН „ПРАВА ПРИЧА”
11000 Београд, Мештровићева 34

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство

Кувар

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон 060/6040-874. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

„UNIFIEDPOST” DOO
11070 Нови Београд

Тошин бунар 185

Магационер
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 
6 месеци, управљање виљушкаром, познавање 
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. 
Пријаве слати на e-mail: natasa.ruzic@unifiedpost.
com у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ОБУЋАРСКА РАДЊА 
„ЛУМИ – ЛИНЕ”

31243 Мокра Гора, Кршање 76

Трговац
у продавници обуће, за рад у Нишу,  

на одређено време

УСЛОВИ: трговац; возачка дозвола Б категорије; 
пожељно возачко искуство. Заинтересовани кан-
дидати пријаве шаљу на имејл адресу: posao.
lumiline@gmail.com

„KATRIN COMPANY” DOO NIŠ
18000 Ниш, Византијски булевар 35

Радник на доради
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту струч-
не спреме; пожељно радно искуство на шиваћој 
машини. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
на имејл адресу: milenam@katrinvk.com или се 
јављају на контакт телефон: 063/1135-913.

ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА 
ПРОИВОДЊУ ОДЕЋЕ
„ДРАГИЦА ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 129/а
тел. 065/2118-210

Шивач
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: Од I до IV нивоа квалификације, без 
обзира на занимање, радно искуство је пожељно 
Обезбеђен превоз. Уколико се на оглас не јави 
довољан број лица послодавац заинтересован за 
организовање обуке за шивача. Контакт телефон: 
065/2118-210, контакт особа Радојко Лековић, 
e-mail: radojko77.rl@gmail.com Оглас је отворен до 
попуне радног места.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА 
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

1. Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: стручна спрема / образовање: високо обра-
зовање: на интегрисаним академским студијама по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. год. или на основним студијама из 
области медицине у трајању од најмање 5 година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; медицински факултет VII степен 
образовања. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: положен сручни испит, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер 
медицинска сестра – техничар IV степен образо-
вања. Додатна знања / испити / радно искуство: 
стручни испит, лиценца или решење о упису у 
надлежну комору, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинска сестра – техничар

3. Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер фар-
мацеутски техничар IV степен образовања. Додат-
на знања / испити / радно искуство: стручни испит, 
лиценца или решење о упису у надлежну комору, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању меди-
цинска сестра – техничар.

4. Физиотерапеуртски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер 
физиотерапеутски техничар IV степен образовања. 
Додатна знања / испити / радно искуство: стручни 
испит, лиценца или решење о упису у надлежну 
комору, најмање 6 месеци радног искуства у звању 
медицинска сестра – техничар.

5. Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
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услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, e-mail адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (за радна места под редним бројем 1, 2, 3 и 4); 
оверену фотокопију лиценцe издате од надлежне 
коморе или фотокопију решења о упису у именик 
коморе (за радна места под редним бројем 1, 2, 3 
и 4); оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); личну карту (очитану); оверену фотокопију 
уверења о држављанству. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору канди-
дата, о чему одлуку доноси в.д. директор. Одлука 
о избору кандидата који ће бити примљени у рад-
ни однос биће донета у року од највише 30 дана 
од дана завршетка огласа. Пре заснивања рад-
ног односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој спосопбности за послове за који се засни-
ва радни однос; 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 обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на 
интернет страницама Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве са потребном документацијом 
се могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Доња Гуштерица 38207 Доња Гуштерица, АП КиМ 
или доставити лично у ДЗ Доња Гуштерица, Служ-
би за правне послове, са назнаком са назнаком 
„Пријава на оглас ____ (навести радно место за 
које се подноси пријава на оглас). Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве доставље-
не електронском поштом биће одбачене и неће се 
узети у разматрање. Опис послова утврђен је Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних 
места Дома здравља Доња Гуштерица.

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ
село Угљаре

38210 Косово Поље

За рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих са кућним лечењем и негом,  

Одељење кућног лечења и неге

1) Доктор медицине у кућном лечењу
2 извршиоца

Опис послова: по налогу изабраног доктора опште 
медицине врши преглед и пријем болесника на 
кућно лечење; врши пријем пацијената на кућно 
лечење као наставак болничког лечења; обавља 
поновне лекарске прегледе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: стечено 
високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство: положен стручни 
испит; важећа лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине.

2) Медицинска сестра – техничар

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја или 
потенцијалних ризика за здравље у складу са 

праксом и стандардима савремене неге и о томе 
воде прописану медицинску документацију; у тиму 
са докторима медицине и другима или самостално, 
спроводи превентивне и куративне мере, припрема 
болесника за дијагностичко терапијске процедуре 
и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; 
учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шеће-
ра у крви и др.) и врши антрометријска мерења; 
обавља пријем и тријажу пацијената и припрема 
медицинску документацију; по потреби обрађује и 
превија ране, даје ињекције; по потреби обавља и 
друге послове у оквиру своје струке, знања и спо-
сосбности стечених радом и едукацијама, по нало-
гу одговорног лекара, начелника и главне сестре 
службе, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање у четворогодишњем трајању, образовни 
профил: занимање медицинска сестра – техничар. 
Додатна знања / испити / радно искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању медицинске сестре – техничара.

За рад у Служби за правне, економско- 
-финасијске, техничке и друге послове, 
Одељење за техничке и друге послове

3) Возач Ц категорије

Опис послова: -превоз корисника по налогу непо-
средног руководиоца; управља моторним возилом 
по налогу руководиоца; води евиденцију о употре-
би моторног возила, пређеној километражи, потро-
шњи горива и мазива; одржава возило у уредном 
и исправном стању.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање; изузетно: основно образовање и рад-
но искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу ове уредбе. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: возачка дозвола Ц категорије.

За рад у Одсеку техничког одржавања, без-
бедности и заштите

4) Домар / мајстор одржавања

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши 
контролу исправности инсталација, противпожар-
них система, уређаја, опреме, апарата и средстава 
према Плану одржавања; обавља механичарске, 
електричарске, водоинсталатерске и сл. послове, 
послове ложача, као и друге радове одржавања и 
поправки; припрема објекте, прати параметре рада 
и подешава опрему и постројење; води евиденцију 
о кваровима и извршеним поправкама; обавља и 
друге послове у оквиру своје струке.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање; изузетно: основно образовање и рад-
но искуство на тим пословима.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да су пунолетни држављани Републике 
Србије; да имају прописано образовање; да нису 
правоснажно осуђивани на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци; да испуњавају усло-
ве одређене законом, другим прописом и актом о 
систематизацији радних места. Докази који се при-
лажу: пријава са кратком биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству, контакт телефон, 
а по могућности интернет адреса (e-mail); овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема у складу са условима радног места за које 
се подноси; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); оверена фотокопија уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту за радна 
места под редним бројем 1 и 2; оверена фотоко-
пија лиценце или оверена фотокопија решења о 
упису у одговарајућу комору здравствених радника 
за радна места под редним бројем 1 и 2; уверење 
да се против кандидата не води истрага или кри-
вични поступак (уверење издаје суд) не старије 
од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању (уверење 

издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види са којом стручном спремом 
и у којем периоду је завршио приправнички стаж, 
односно стекао радно искуство); лекарско уверење 
о општој здравственој способности; очитана лична 
карта. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, суду или 
код јавног бележника. 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 директор. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања огласа на интернет страни-
ци Националне службе за запошљавање. Оглас ће 
бити објављен и на званичном сајту Министарства 
здравља Републике Србије и на интернет страници 
Дома здравља Косово Поље. Пријава на конкурс 
садржи: назив радног места за које кандидат под-
носи пријаву, име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана. Пријаве 
и доказе о испуњавању услова конкурса канди-
дат може доставити лично у писарници ДЗ Косо-
во Поље у Угљару или препорученом пошиљком у 
затвореној коверти на адресу: Дом здравља Косово 
Поље – село Угљаре, 38210 Косово Поље са наз-
наком „Не отварати – за јавни конкурс за пријем у 
радни однос”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве достављене елек-
тронском поштом биће одбачене и неће се узети у 
разматрање.

КБЦ ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Драгана Ристића бб.

1. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу радиологије

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: средња 
медицинска школа (општи смер IV степен), стручни 
испит, лиценца.

2. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу гинекологије

6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: средња 
медицинска школа (гинеколошко-акушерски смер 
IV степен), стручни испит, лиценца.

3. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу педијатрије

6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: средња 
медицинска школа (педијатријски смер IV степен), 
стручни испит, лиценца.

4. Лабораторијски техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: средња 
медицинска школа (лабораторијски смер, IV сте-
пен), стручни испит, лиценца.

5. Портир

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: основ-
но образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да 
приложе следеће доказе о испуњености услова  
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конкурса: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе (за радно место под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4) однсно сведочанство (за радно 
место под редним бројем 5) о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (за радна места под бројем 1, 
2, 3, и 4); оверену фотокопију лиценце за рад 
или оверену фотокопију решења о упису у одго-
варајућу комору (за радна места под бројем 1, 2, 
3 и 4); фотокопију важеће личне карте; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
односно матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); доказ о радном стажу 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу 
(уколико кандидати имају радно искуство). Кан-
дидат који уђе у ужи избор може бити позван 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција, које могу бити важне за доношење одлуке 
о пријему. Одлуку о коначном избору кандидата 
донеће директор КБЦ Приштина – Грачаница у 
року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на огласној 
табли и веб страници КБЦ Приштина – Грачани-
ца. Кандидат који буде изабран, пре закључи-
вања уговора о раду, дужан је да достави: доказ 
о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима (лекарско уверење), уверење да се 
против кандидата не води кривичан поступак 
(уверење суда) не старије од 6 месеци, уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) не 
старије од 6 месеци, уверење о држављанству 
РС. Кандидати који не буду изабрани, неће бити 
посебно обавештавани о резултатима конкурса. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује надлежна служба КБЦ Пришти-
на – Грачаница. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови „ Националне службе за запошља-
вање. Конкурс се објављује и на веб страници 
Министарства здравља РС као и на веб страници 
КБЦ Приштина – Грачаница. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс неће се разматра-
ти. Пријаве са траженом документацијом се под-
носе лично у архиву КБЦ Приштина – Грачаница 
или путем поште на адресу: КБЦ Приштина – Гра-
чаница, Драгана Ристића бб., 38205 Грачаница, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан назив 
радног места за које кандидат подноси пријаву)”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН
Ораховац 

Драгутина Јанковића бб.

Доктор медицине – изабрани лекар

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља поједин-
ца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже 
и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организација-
ма у заједници; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; учест-
вује у посебним програмима (вакцинација, мере у 
току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести); обавља прегледе и упућује 
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, 
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или 

повреде; прописује лекове и медицинска средства, 
као и медицинско-техничка помагала; даје оцену 
о здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, иде у кућне посете у оквиру терен-
ског рада; збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прати пацијента у хитном санитетском 
транспорту до одговарајуће здравствене устано-
ве; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадницима; 
обавља и друге послове из домена своје стручне 
спреме по налогу непосредног руководиоца, однос-
но директора.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са звањем 
доктор медицине: а) на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; б) 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине, здравствена 
способност утврђена од стране надлежног здрав-
ственог органа у складу са законом.

Лабораторијска сестра – техничар  
у амбуланти
2 извршиоца

Опис послова: узима узорке биолошког материја-
ла, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка и биохемијска испитивања у 
здравственој установи и у оквиру теренског рада; 
припрема, одржава и врши контролу исправности 
лабораторијске опреме; одржава културе микро-
организама; ради на биохемијским и другим ана-
лизаторима; изводи лабораторијске анализе био-
лошког материјала, у складу са номенклатуром 
лабораторијских услуга на примарном нивоу здрав-
ствене заштите, о чему води прописану медицин-
ску документацију; правилно одлаже медицински 
отпад.

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од 4 
године, смер лабораторијска сестра – техничар; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуствау струци; здравствена способност 
утврђена од стране надлежног здравственог орга-
на у складу са законом.

ОСТАЛО: кандидати подносе у овереној копији: 
диплому o стеченом образовању; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС не старије од шест 
месеци; 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; кao доказ о 
радном искуству (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) кандидати треба да доста-
ве доказ/потврду послодавца. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе, 
са њим се неће засновати радни однос. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса на порталу 
Националне службе за запошљавање. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава и иста ће 
бити објављена на веб-страници ЗЦ Призрен, као 
и на огласној табли установе. Кандидати који не 
буду изабрани неће бити посебно обавештавани о 
резултатима огласа. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
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. Пријаве се подносе лично или путем 
препоручене пошиљке на адресу: Здравствени 
центар Призрен, Ораховац, Драгутина Јанковића 
бб., са назнаком „Пријава на конкурс ради засни-
вања радног односа”.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Доктор медицине – изабрани лекар
2 извршиоца

Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију. Организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља поједин-
ца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже 
и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организација-
ма у заједници. Организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе. Учест-
вује у посебним програмима (вакцинација, мере у 
току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести).Обавља прегледе и упућује 
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, 
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или 
повреде.Прописује лекове и медицинска средства, 
као и медицинско-техничка помагала. Даје оцену 
о здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, иде у кућне посете у оквиру терен-
ског рада. Збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прати пацијента у хитном санитетском 
транспорту до одговарајуће здравствене установе. 
Учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите. Обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадницима. 
Планира, надзире и евалуира спровођење здравс-
твене заштите. Обавља и друге послове из домена 
своје стручне спреме по налогу непосредног руко-
водиоца, односно директора.

УСЛОВИ: Високо образовање из области доктора 
медицине: а) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, здравствена способност утврђена 
од стране надлежног здравственог органа у складу 
са законом.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

Опис послова: Врши давање инјекција, води про-
токол о давању инјекција. Врши обрачун услуга 
о чему заједно са одговорном сестром сачињава 
извештај. Учествује у реанимацији пацијента, ради 
на ЕКГ апарату. По налогу лекара наставља про-
писану терапију у стану болесника и благовреме-
но обавештава лекара о стању болесника. Врши 
фактурисање услуга. Одговорна је за одељење 
за дневну негу пацијената, брине о пацијенту за 
време боравка пацијента на одељењу и пружа 
прописану терапију. Прати стање пацијента и о 
свакој промени обавештава надлежног лекара. 
По налогу ординирајућег лекара и главне сестре 
прати пацијента за време санитетског транспорта. 
Води рачуна о исправности здравствене легитима-
ције. Утврђује идентитет пацијента. Отвара, про-
налази и доставља здравствене картоне лекару, 
уредно враћа картоне на своје место по обавље-
ном прегледу, стара се о редоследу за прегледе 
водећи рачуна о хитним случајевима и тешким 
болесницима. Припрема ординацију лекара (доно-
си упуте, рецепте, припрема радни сто лекара). 
Упућује пацијенте на што краћи пут до добијања 
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здравствене услуге. Попуњава заглавље рецепта, 
специјал. упута. Води дневник лекара, евиден-
ције услуга, припрема фактуре и врши унос фак-
турисаних услуга. Прослеђује податке о малигним, 
заразним и хроничним болестима евидентичару 
заразних оболења – статистици. Све извештаје о 
раду сваког лекара доставља статистици. Одго-
вара за чување документације до архивирања. 
Обавља и друге послове из своје струке по нало-
гу претпостављеног. Информише пацијенте који 
немају здравствено осигурање о сношењу трошко-
ва здравствених услуга. Брине о чувању подтака 
о здрављу пацијената у складу са важећим зако-
нима. Наплаћује услуге од неосигураних лица, као 
и партиципацију у складу са важећим прописима. 
Саставља извештаје. Врши фактурисање услуга.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
у трајању од 4 године смер медицинска сестра – 
техничар; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства са завршеном средњом 
медицинском школом; здравствена способност 
утврђена од стране надлежног здравственог орга-
на у складу са законом.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе у 
овереној копији: диплому o стеченом образовању; 
уверење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом; 
кao доказ о радном искуству (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) кандидати треба 
да доставе доказ / потврду о радном стажу. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе, са њим се неће засновати радни однос. 
Приликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, као и копију лиценце или 
решења о упису у Лекарску комору, односно Комо-
ру медицинских сестара и техничара. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса на порталу Националне службе за запо-
шљавање. Одлука о избору кандидата донеће се у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на веб-страници 
ДЗ (www.dz.strpce.rs) као и на огласној табли. Кан-
дидати који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати канди-
датима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. 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 правне послове. 
Пријаве се подносе лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Дом здравља Штрпце, 38236 
Штрпце, Цара Лазара бб., са назнаком „Пријава на 
конкурс ради заснивања радног односа”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/310-82-51

Радник у вешерају
на одређено време до 3 месеца

8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11050 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста педијатар

УСЛОВИ: медицински факултет; специјализација из 
педијатрије; VII/2 степен стручне спреме; положен 

стручни испит; основно познавање рада на рачуна-
ру; пожељно је да кандидат поседује сертификат 
из области ултразвучне дијагностике. 

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процедура 
савремене медицине, о чему води прописану меди-
цинску документацију; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединаца и 
породице; ради на откривању и сузбијању факто-
ра ризика за настанак болести; прати здравствено 
стање становништва на свом подручују и осигу-
рава податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спрово-
ди мере за њихово отклањање, спроводи здравст-
вено-васпитне активностии остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједни-
ци; ради у превентивним саветовалиштима; орга-
низује и спроводи прописане систематске, циљане 
и скрининг прегледе; учествује у посебним про-
грамима (вакцинацијама, мере у току епидемије и 
масовних несрећа, мере за рано откривање боле-
сти); обавља специјалистичке прегледе и упућује 
на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток и усклађује мишљење 
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту 
и дужину кућног лечења и прати његово спро-
вођење, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује леко-
ве и медицинска средства, као и медицинско-тех-
ничка помагала; даје оцену о здравственом стању 
и упућује на оцену радне способности; спроводи 
здравствену заштиту одређених категорија ста-
новништва, односно пацијената оболелих од боле-
сти за чију превенцију, дијагностику и лечење је 
специјализован, о чему сачињава специјалистички 
извештај; учествује у унапређењу квалитета здрав-
ствене заштите, обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарад-
ницима; планира, надзире и евалуира спровођење 
здравствене заштите. Рок за подношење пријавa 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
слати поштом или личном доставом у архиву Дома 
здравља Звездара, Олге Јовановић 11, II спрат, 
соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуње-
ности тражених услова. Тражени докази се предају 
у неовереним фотокопијама и не враћају се канди-
датима. ДЗ Звездара задржава право да поништи 
оглас уколико сматра да ниједан од пријављених 
кандидата не испуњава услове за рад за тражено 
радно место. Резултати огласа биће објављени на 
интернет страници ДЗ Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК – ОСОЈАНЕ
38334 Осојане

1) Доктор медицине – изабрани лекар
за рад у Служби опште медицине  

са кућним лечењем

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду, кандидати требају 
да испуњавају и следеће услове: стручна спрема / 
образовање: високо образовање на интегрисаним 
академским 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 уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; медицински факул-
тет, VII степен образовања. Додатна знања / испит / 
радно искуство: положен стручни испит; лиценца за 
рад или решење о упису у Лекарску комору.

2) Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти, општи смер

2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање IV степен одговарајућег образовања. 
Додатна знања / испит / радно искуство: положен 
државни испит.

3) Домар / мајстор на одржавању
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање IV степен

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са 
кратком биографијом, адресом, имејл адресом и 
контакт телефоном, кандидати у затвореној ковер-
ти подносе: личну карту (очитана); уверење о 
држављанству (оригинал); диплому о стеченом 
образовању одговарајућег профила (оверену фото-
копију); оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (за послове под редним бројем 1 
и 2); фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (венчаних ако је кандидат променио презиме); 
оверену фотокопију лиценце за рад или решење 
о упису у Лекарску комору ако кандидат није у 
радном односу (за послове под редним бројем 1); 
оверену фотокопију лиценце за рад или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и технича-
ра ако кандидат није у радном односу (за послове 
под редним бројем 2); кандидати који имају радно 
искуство потребно је да доставе и доказ / потврду 
о радном / волонтерском раду у струци; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру кандидата, о чему одлуку доноси в.д. директор. 
Одлука о избору кандидата који ће бити примље-
ни у радни однос биће донета у року од највише 
30 дана од дана завршетка огласа. Пре засни-
вања радног 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; лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања на интер-
нет страници Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се могу послати поштом на адресу: 
Дом здравља Исток – Осојане – пријава на оглас, 
38334 Осојане, АП КиМ, или доставити лично у 
Дому здравља Исток – Осојане, Служби за правне 
послове, са назнаком за које радно место се подно-
си пријава на оглас. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене 
електронском поштом биће одбачене и неће се 
узети у разматрање. Опис послова утврђен је Пра-
вилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова у Дому здравља Исток.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК – ОСОЈАНЕ
38334 Осојане

Возач санитетског возила
на одређено време  

до 30. септембра 2022. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати требају да испуњавају и 
следеће услове: стручна спрема / образовање: 
средње образовање IV степен. Додатна знања / 
испит / радно искуство: положен возачки испит Б 
и Ц категорије. Уз својеручно потписану пријаву, 
са кратком биографијом, адресом, имејл адре-
сом и контакт телефоном кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи одговарајућег профила; овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); лич-
ну карту (очитану); оверену фотокопију уверења 
о држављанству; лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. 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. директора. Одлука о 
избору кандидата који ће бити примљени у радни 
однос биће донета у року од највише 30 дана од 
дана завршетка огласа. Одлука о избору кандидата 
који ће бити примљен у радни однос биће донета у 
року од највише 30 дана од дана завршетка огласа. 
Пре заснивања радног односа кандидат који буде 
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изабран је дужан да достави: уверење да се против 
кандидата не води истрага или кривични поступак 
(уверење издаје суд) не старије од 6 месеци; уве-
рење о (не) кажњавању (уверење издаје поли-
цијска станица) не старије од 6 месеци. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања на интернет страници Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу послати поштом на 
адресу: Дом здравља Исток – Осојане – пријава 
на оглас, 38334 Осојане, АП КиМ, или доставити 
лично у Дому здравља Исток – Осојане, Служби за 
правне послове, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава на оглас. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање. Опис посла утврђен 
је Правилником о организацији и систематизацији 
радних места Дома здравља Исток.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

Оглас објављен 23.02.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 975) поништава се за радно место: 
возач санитетског возила – возач у ХМП. Остали 
део огласа остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виши / струковни физиотерапеут
у Служби за физикалну медицину  

и рехабилитацију

УСЛОВИ: виша / vисока струковна школа – физи-
отерапеутски смер; стручни испит, дозвола за рад 
– лиценца, познавање рада на рачунару, радно 
искуство најмање две године на пословима вишег 
физиотерапеута. Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
вишој медицинској школи / високој струковној шко-
ли – физиотерапеутски смер, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе 
за рад – лиценце. кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација и провере стручног 
знања који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној табли 
поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица, као и 
и на сајту ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

1 Доктор медицине – специјалиста 
оториноларингологије

на одређено време до 2 месеца за рад у 
Специјалистичко-консултативној служби 
за обављање систематских прегледа деце

УСЛОВИ: завршен медицински факултет – специја-
листа оториноларингологије, положен специјалис-
тички испит из оториноларингологије. Кандидати 
морају испуњавати опште услове за заснивање 
радног односа утврђене Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/17 – УС и 137/17) и посебним прописи-
ма везаним за јавне службе: уверење о држављан-

ству РС (не старије од 6 месеци), доказ да се про-
тив 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 заинтерсовани канида-
ти за радно место подносе доказе о испуњености 
општих и посебних услова у оригиналу или овере-
ним копијама, не старијим од 6 месеци, уз краћу 
биографију са пропратним писмом. Рок за подно-
шење пријаве је 10 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на сајту Министарства 
здравља. Пријаве на оглас могу се поднети лич-
но или на писарници Дома здравља „Др. Милорад 
Влајковић” Барајево, Светосавска 91, сваког рад-
ног дана од 07-15 часова или послати препоручено 
поштом на наведену адресу са назнаком „За оглас 
– специјалиста оториноларингологије”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење кардиологије,  
пробни рад до 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на интензивоној нези нивоа 3,  

Одељење хируршког интензивног лечења, 
пробни рад до 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на интензивоној нези нивоа 3,  

Одсек интезивне неге и терапије, пробни 
рад до 6 месеци

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

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, Одсек за помоћне 
послове, пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна шко-
ла, 6 месеци радног искуства на одговарајућим 
пословима. Кандидати су дужни да доставе: крат-
ку бографију, фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад  
при техничким пословима  
Ковид болнице Крушевац

на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог  

на боловању

УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани канди-
дати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи; фото-
копију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме). Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затворе-
ној коверти са назнаком „За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише, 
искључиво поштом на горе наведену адресу. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и сис-
тематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

Оглас објављен 16.03.2022. године у публикацији 
„Послови” (број 978), мења се за радна места:

под редним бројем 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, у делу УСЛО-
ВИ, који исправно треба да гласе: 

УСЛОВИ: средња школа IV степена, правног смера, 
знање рада на рачунару. Опис послова: Према пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац. 

под редним бројем 8 медицинска сестра – техни-
чар у дијагностици, за рад у Болничкој банци крви 
Службе трансфузиологије при Заједничким меди-
цинским пословима Опште болнице Крушевац, у 
делу УСЛОВИ, који исправно треба да гласе:

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, 
IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и сис-
тематизацији послова Опште болнице Крушевац.

У осталом делу оглас је непромењен.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви,  

Службе за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време, до 6 месеци због повећаног  

обима посла

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

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Опис послова: врши припрему радног простора, 
прибора и материјала потребног за рад у Заводу 
и на терену, води рачуна о исправности опреме и 
апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржа-
вање), а према упутствима произвођача, учествује 
у вођењу прописане документације, учествује у 
изради периодичних извештаја, учествује у изра-
ди документације ИМС-а, примени исте и предла-
же промене уколико постоји потреба за изменом 
процеса рада, води рачуна о правилном руковању 
медицинским отпадом и заштити и очувању живот-
не средине, врши пријем добровољних давалаца 
(ДДК), регистрацију и унос података у информа-
циони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у 
попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши 
тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на 
терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК 
оријентационом методом на плочици у Заводу и на 
терену, врши венепункцију даваоца крви, узима 
узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заво-
ду и на терену, брине о ДДК за време и непосредно 
након давања крви у Заводу и на терену, учест-
вује у збрињавању нежељених реакција код ДДК 
у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви 
од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну 
листу, доставља узете јединице крви лабораторији 
за производњу продуката од крви, уз спроводну 
листу, обавља и друге послове из делокруга рада 
техничара IV степена трансфузијског смера сходно 
потребама Завода, за свој рад одговара главном 
техничару Одељења, главном техничару Службе, 
шефу Одељења, начелнику Службе, главном тех-
ничару завода и директору Завода. 

ОСТАЛО: потребна документација: пријава на 
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној 
медицинској школи лабораторијског или општег 
смера, фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, 
кратка биографија (ЦВ), доказ о радном искуству 
у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије 
радне књижице и др.. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања јавног огласа 
у огласним новинама „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
web сајту Министарства здравља Републике Србије 
и web сајту Завода за трансфузију крви Војводине. 
Пријаве се подносе путем поште на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За оглас” или непосредно 
управи Завода за трансфузију крви Војводине сва-
ког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због  
повећаног обима посла

2 извршиоца

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља појединца 
и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравстве-
но стање становништва на свом подручју и осигу-
рава податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи 
мере за њихово отклањање, спроводи здрастве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједни-
ци; ради у превентивним саветовалиштима; орга-
низује и спроводи прописане систематске, циљане 
и скрининг прегледе; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању факто-
ра ризика за настанак болести, обавља прегледе 
и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, 
прати ток лечења и усклађује мишљење и пред-
логе за наставак лечења осигураног лица, указује 

хитну медицинску помоћ, упућује осигурано лице 
на амбулантно-специјалистичке прегледе у устано-
ви или на секундарни и терцијарни ниво, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово 
спровођење, прописује лекове и медицинска сред-
ства, као и одређене врсте медицинско-техничких 
помагала, сарађује са Поливалентном патронаж-
ном службом, спроводи здравствену заштиту из 
области менталног здравља, учествује у изради и 
евалуацији плана рада у својој служби, води про-
писану медицинску документацију и евиденцију, 
одређује дужину привремене спречености за рад 
због болести или повреде осигураника, шаље на 
процену здравственог стању осигураног лица и 
упућује осигурано лице на оцену радне способ-
ности, по потреби иде у кућне посете. 

УСЛОВИ: радно искуство: најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине; 
посебна знања и вештине: рад на рачунару. Усло-
ви рада: предвиђени Законом о раду РС, Стату-
том Дома здравља Петровац на Млави и осталим 
општим актима. Високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену копију 
дипломе медицинског факултета или уверења 
о завршеном медицинском факултету, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену копију лиценце и решење 
о упису у лекарску комору, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Оригинали или оверене фотокопије 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на горе наведену адресу или достави-
ти лично у Правну службу ДЗ Петровац на Млави 
са назнаком за „Оглас – за пријем у радни однос 
под редним броје 1”. Непотпуне, неблаговремене и 
преурањене пријаве неће се узети у разматрање. 
Трајање конкурса је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: 1) високо 
образовање / виши физиотерапеут, на струковим 
студијама првог степена (основне струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10 септембра 2005 године, на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10 
септембра 2005 године, стручни испит; лиценца / 
решење о упису у комору; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова установе, за 
послове са вишом школом / виши физиотерапеут.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце/решења о упи-
су у комору, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матичне 

књиге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану личну карту. Напо-
мена: лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у 
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове ОБ Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на горе наведену адресу или доставити лично у 
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање при избору кандидата.

Доктор медицине

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове висо-
ко образовање на интегрисаним академским сту-
дијама медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10 септембра 2005 године, 
или на основним студијама медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10 септембра 2005 годи-
не. стручни испит; лиценца и решење о упису у 
лекарску комору РС; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктор медицине. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеним медицинским факултетом.

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

Инжењер инвестиционог / техничког 
(електро) одржавања

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове 1) – високо 
образовање / електотехнички факултет, факултет 
техничких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
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специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. најмање две године радног иску-
ства. Опис послова: предвиђен систематизацијом 
послова установе, за послове са високом струч-
ном спремом /инжињер инвестиционог/техничког 
(електро) одржавања и одржавања уређаја и опре-
ме-шеф техничке службе.

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове, средње 
образовање – медицинска сестра/техничар, струч-
ни испит; лиценца и решење о упису у комору. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом посло-
ва установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра/техничар 
на одељењу хемодијализе.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце и решења о упи-
су у комору, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану личну карту. Напо-
мена: лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у 
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 

и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове ОБ Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на горе наведену адресу или доставити лично у 
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање при избору кандидата.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због повећаног обима 

посла са пуним радним временом

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове. средње 
образовање – медицинска сестра/техничар, струч-
ни испит; лиценца и решење о упису у комору. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом посло-
ва установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра/техни-
чар у специјалистичко-консултативним службама.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце и решења о упи-
су у комору, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послодав-
ца (други доказ о радном искуству), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио 
презиме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану личну карту. Напо-
мена: Лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у 
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове ОБ Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на горе наведену адресу или доставити лично у 
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаго-
времене пријаве и непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Виши зубни техничар
пробни рад

Опис послова: у оквиру стручних послова по налогу 
зубног лекара специјалисте са одељења стомато-
лошке протетике и ортодонције и одговорног тех-
ничара зубног техничког лабораторијума одређује 
најкомпликованије случајеве у складу са својом 
стручном оспособљеношћу и искуством, израђује 
све врсте зубно-техничких помагала према струч-
ној методологији и технологији посла за ове врсте 
зубно-техничких помагала, прима отиске од лека-
ра и према радном налогу врши израду фиксних 
и покретних протетских надокнада, израђује све 
врсте ортодонтских апарата, врши потребну репа-
ратуру протетских надокнада и ортодонтских апа-
рата, запослени на овим пословима посебно је 
одговоран за рационално коришћење потрошног 
материјала према нормативима и стандардима 
и за савесно и одговорно руковање племенитим 
металима, обавезан је да примењује све хигијен-
ско-техничке и заштитне мере и да има одговоран 

однос према средствима за рад и према погонској 
енергији (плин, струја и сл.), која представља посе-
бан извор опасности, дужан је да правилно поступа 
са повереним средствима и материјалима у складу 
са прописаним упутствима и мерама, обавља све 
остале послове из домена своје струке, ради оста-
ле послове из своје струке по налогу непосредног 
руководиоца, одговоран је за заштиту на раду у 
својој служби, за свој рад одговоран је одговор-
ном зубном техничару, непосредном руководиоцу 
и начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер 
зубни техничар – протетичар, положен стручни 
испит, VI степен стручне спреме, лиценца или 
решење о упису у комору, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или фотокопију решења о упису у комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегле-
де из области своје струке, сарађује са докторима 
специјалистима, лечи обољења уста и зуба, врши 
екстракцију зуба, врши заустављање постекстрак-
ционих крварења и инцизију апсцеса, пломбира 
зубе, врши читање Rö филмова, заједно са меди-
цинском сестром одговоран је за уредно вођење 
медицинске документације и за уредност свог рад-
ног места, обавезан је да рационално троши леко-
ве и остали потрошни материјал, спроводи здрав-
ствено-васпитни програм, по потреби ради послове 
описане код доктора специјалисте за стоматолош-
ку протетику, обавља систематске прегледе уста и 
зуба деце и омладине у ординацији и на терену са 
израдом извештаја, сарађује са педијатрима, врши 
здравствено васпитање деце и омладине путем 
разговора предавања и демонстрација, врши сана-
цију сталних молара пре уписа у основну школу, 
испуњава стручно медицински план рада, ради све 
остале послове из домена своје струке, за свој рад 
одговоран је непосредном руководиоцу и начелни-
ку службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање, стоматолошки факултет, на инте-
грисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / испити: 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматологије; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење); по потреби едука-
ција из дечије превентивне стоматологије и две 
године рада у струци. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: меди-
цинска школа: средње образовање, општи смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре – техничара; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној 
школи, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ХИРУРШКА 
ОРДИНАЦИЈА 011

11000 Београд 
Адмирала Гепрата 13

тел. 063/652-551

Медицинска сестра – техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању; енглески језик – средњи ниво; лицен-
ца за медицинске сестре и здравствене технича-
ре. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на наведени број телефона у периоду од 09.00 до 
15.00 сати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

11030 Београд 
Пожешка 82

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – високо 
образовање: на основним студијама првог степена 
(струковне / академске) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање две године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању вишег, односно струковног 
физиотерапеута. Заинтересовани кандидат под-
носи следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дозволе за 
рад – лиценце издате од надлежне коморе; извод 
из матичне књиге рођених / венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: завршена 
средња медицинска школа физиотерапеутски тех-
ничар, положен стручни испит, важећа лиценца за 
обављање послова из своје струке. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
физотерапеутског техничара. Заинтересовани кан-
дидат за пријаву подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотоко-
пију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне 
коморе; извод из матичне књиге рођених / венча-
них; уверење о држављанству; фотокопију личне 
карте.

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање. Додатна знања / испити / радно 
искуство: возачка дозвола одговарајуће катего-
рије. Заинтересовани кандидат подноси следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених / венчаних; уверење о држављан-
ству; фотокопију возачке дозволе; фотокопију лич-
не карте.

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основ-
но образовање. Заинтересовани кандидат под-
носи следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; извод из матичне књиге 
рођених / венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи; 
фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у огласним новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се 
подносе на горе наведену адресу или на писарнии-
ци ДЗ, III спрат. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање. Како достављену документа-
цију подносиоца молби на објављене конкурсе не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.
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. У случају већег броја пријављених 
кандидата, може бити обављен разговор са канди-
датима из ужег избора, ради добијање додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о пријему. Евентуални позив на разговор 
биће упућен посредством достављених контакт 
података. Изабрани кандидат обавезан је да у року 
од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, 
достави оригинална документа или оверене копије, 
ради заснивања радног односа. Обавештење о 
избору кандидата на расписани конкурс, биће 
објављено на сајту Дома здравља „Др Симо Мило-
шевић”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни медицински техничар
за потребе Клинике за гинекологију и 

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

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са 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 посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 

у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у име-
ник надлежне коморе. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице).Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избору 
кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет страни-
ци Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место ____ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни медицински техничар
за потребе Центра за неурохирургију,  

на одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са 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 посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у име-
ник надлежне коморе. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице).Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избору 
кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
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за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет страни-
ци Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место ____ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 23.02.2022. године у публикацији 
„Послови” за струковног техничара на одређено 
време до повратка запосленог са дужег боловања, 
за потребе Центра за неурохирургију, поништава 
се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар
у хитној медицинској помоћи,  

Служба хитне медицинске помоћи  
и санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа општег смера, IV степен стручне спреме; 
положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

2. Медицинска сестра – техничар
у Служби за здравствену заштиту деце  

и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа педијатријског или општег смера, IV степен 
стручне спреме; положен стручни испит и поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у комору.

3. Доктор медицине
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад, у Служби хитне 
помоћи и санитетског превоза 

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: завршен медицински факултет, VII/1 
степен стручне спреме; положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у Комору. Опис послова: У складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас 
у којој наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном 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 мати-
чне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-

сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандидата 
одлучује директор. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу. Опис послова: 
утврђен Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Дому здравља Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Педијатријска сестра
послови медицинске сестре – техничара 

у амбуланти у Служби за здравствену 
заштиту жена и деце са поливалентом 

патронажом

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и сле-
деће посебне услове утврђене Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Љубовија са стационаром (бр. 169/2018, 
448/2018, 114/19, 703/2020 и 930/2021): струч-
на спрема/ образовање: четврти степен стручне 
спреме, средње образовање, образовни профил 
– педијатријска сестра. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: положен стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
педијатријска сестра. Заинтересовани кандидати, 
уз пријаву на оглас, подносе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи 
која се тражи јавним огласом; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце издата од надлежне комо-
ре/ оверена фотокопија решење о упису у име-
ник коморе; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); фотокопију личне карте или извод 
очитане личне карте; кратку личну и радну био-
графију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном и 
e-mail адресом.

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

превозом, кућним лечењем и негом, на 
одређено време, најдуже до 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, као и следеће 
посебне услове утврђене Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова 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 
/ испити / радно искуство: возачка дозвола Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на 
оглас, подносе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи која се тражи 
јавним огласом; оверену фотокопију возачке доз-
воле; лекарско уверење о здравственој способ-
ности за управљање моторним возилом; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; фотокопију личне карте или 
извод очитане личне карте; кратку личну и радну 
биографију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном 
и e-mail адресом.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се подносе лично у просторијама Правне службе 
ДЗ Љубовија са стационаром, или поштом, на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос ____ (навести радно место 

за које се конкурише)”. Документација тражена 
јавним конкурсом се подноси у затвореној ковер-
ти, на начин да се приликом отварања исте може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Уколико буде потребно канди-
дати могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство о раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.), о чему се сачињава записник. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Податке прикупља и податке 
обрађује правна служба Дома здравља Љубовија 
са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о 
избору најкасније у року од 30 дана од дана исте-
ка 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. Описи посло-
ва утврђени су Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Љубовија 
(са стационаром) бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 
703/2020 и 930/2021 кандидатима су доступни на 
увид у просторијама правне службе Дома здравља 
Љубовија са стационаром радним данима од 14 до 
15 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

за рад у Одељењу за опште, правне  
и кадровске послове, пробни рад  

од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, правне струке: на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе 
следећу документацију: пријаву са кратком био-
графију, адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеном прав-
ном факултету. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Оглас ће бити 
објављен и на web сајту Министарства здравља РС, 
web сајту и огласној табли ОБ Прокупље. Прија-
ве се достављају искључиво поштом у затвореним 
ковертама са назнаком пријава на конкурс, на горе 
наведену адресу. Неблаговремена пријава се неће 
разматрати и неотворена ће се вратити пошиљао-
цу, са назнаком датума када је примљена. Пријава 
са непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијена.

ДОМ ЗДРАВЉА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа – 
лабораторијски техничар; положен стручни испит; 
лиценца за рад у струци или решење о упису у 
комору медицинских сестара и здравствених техни-
чара. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли-лабораторијски техничар; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад у струци или оверену 
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фотокопију решења о упису у именик коморе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на оглас доставити 
на горе наведену адресу са назнаком „За оглас – не 
отварати” или директно у рачуноводствену служ-
бу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 
07 до 15 часова. Број телефона 014/3421-176. О 
потреби спровођења даљих разговора са канди-
датима који се јаве на конкурс, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему одлучиће директор. Одлука о избору 
кандидата донеће се у року од 30 дана од исте-
ка рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на wеб страници Дома здравља Миони-
ца и огласној табли Дома здравља Мионица.

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену  

заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит; посе-
довање лиценце за рад. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеном Меди-
цинском факултету; оригинал или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту; решење о 
лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве на оглас доставити на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За оглас – не отварати” или 
директно у рачуноводствену службу Дома здравља 
Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. 
Контакт телефон: 014/3421-176. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на конкурс, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему одлу-
чиће директор. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на wеб страни-
ци Дома здравља Мионица и огласној табли Дома 
здравља Мионица.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„КОВАЧИЦА”

Ковачица

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован 
држављанин Републике Србије, који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање пет 
година радног искуства у струци. Кандидати уз 
пријаву достављају: пријаву, својеручно потписа-
ну, са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију доказа о одго-
варајућој стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); доказ о радном искуству; 
уверење да кандидат није осуђиван; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
односно да није поднет захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да није 
подигнута оптужница или оптужни предлог за кри-
вична дела за која се гоњење предузима по служ-
беној дужности. Кандидат уз прописану докумен-
тацију, подноси Програм рада за мандатни период 
на који се врши избор. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 

неће разматрати. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Центар за социјални 
рад „Ковачица” Ковачица, Чапловичова бр. 17, са 
назнаком „За јавни конкурс за именовање дирек-
тора”. Јавни конкурс се објављује и на интернет 
презентацији и огласној табли Центра за социјални 
рад „Ковачица” Ковачица. Све додатне информа-
ције могу се добити на телефон: 013/661-041.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„КОВАЧИЦА”

Ковачица

Социјални радник
УСЛОВИ: за социјалног радника може бити имено-
ван држављанин Републике Србије, који је стекао 
звање: дипл. социјалног радника социјалног рад-
ника; неопходан услов је знање рада на рачунару 
и најмање једна година радног искуства у струци, 
у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите. Кандидати достављају: пријаву, 
својеручно потписану, са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); доказ о радном 
искуству; лиценца за обављање послова, у скла-
ду са законом којим се уређује социјална заштита 
и прописима донетим на основу закона; уверење 
да кандидат није осуђиван; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак, односно 
да није поднет захтев за спровођење истраге или 
одређених истражних радњи, да није подигнута 
оптужница или оптужни предлог за кривична дела 
за која се гоњење предузима по службеној дужнос-
ти. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње тећи наредног дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у публикацији „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу: Центар за социјални рад „Ковачица” 
Ковачица, Чапловичова бр. 17, са назнаком „За јав-
ни конкурс за запошљавање на неодређено вре-
ме социјалног радника у Центру за социјални рад 
„Ковачица” Ковачица”. Јавни конкурс се објављује 
и на огласној табли Центра за социјални рад „Кова-
чица” Ковачица. Све додатне информације могу се 
добити на телефон: 013/661-041.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Водитељ случаја – психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавајуи сле-
деће услове: стручна спрема/образовање: високо 
образовање: на студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на 
студијама првог степена по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и високо образовање у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и рад-
ним искуством на тим пословима стеченим до дана 
ступања на снагу ове уредбе – психолог; најмање 
једна година радног искуства на основним струч-
ним пословима у социјалној заштити, у складу са 
прописима којима се уређује област социјалне 
заштите, изузетно приправник. 

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавајуи следеће 
услове: стручна спрема – основно образовање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом e-mail адресом 

и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи одговарајућег профила; овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); овере-
ну фотокопију уверења о држевљанству; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за који се заснива радни однос. 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 директор. Одлука 
о избору кандидата који ће бити примљени у рад-
ни однос биће донета у року од највише 15 дана 
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 обраду податакао лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Оглас објавити код 
Националне службе за запошљавање, и интернет 
страници Општине Гаџин Хан (www.gadzinhan.
rс). Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се 
могу послати поштом на адресу: Милоша Обилића 
бб, Гаџин Хан, или доставити лично у Центру за 
социјални рад Гаџин Хан, са назнаком за које рад-
но место се подноси пријава на оглас. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављене електронском поштом биће 
одбачене и неће се узети у разматрање.

Ветерина

„ГЛАМВЕТ” ВЕТЕРИНАРСКА 
АМБУЛАНТА

11000 Београд, Мишка Крањца 10

Дипломирани ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
ветеринар; без искуства. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 064/1661-665. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

Пословни центри НСЗ
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НЕОПЛАНТА
ИНДУСТРИЈА МЕСА ДОО

21000 Нови Сад

Радник у производњи
(припрема трајне конзерве),  
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћни кувар. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз и 
исхрана. Припрема сировине за трајну конзерву у 
складу са усвојеним процедурама и радним упут-
ствима, контрола техничке испрвности уређеја 
којима рукује пре почетка рада и контрола при-
суства страног тела у сировини као и усклађеност 
сировине са спецификацијом.

Вођа групе у одељењу производње
(одељење трајне конзерве),  
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћни кувар. 
Рад у сменама, обезбеђени превоз и исхрана. 
Организација рада и запослених на линији за коју 
је одговоран, остварење линијске норме и реа-
лизација линијских радних налога производње, 
праћење и евидентирање рада машина, праћење 
и контрола квалитета полупроизвода на линији 
пуњења за коју је одговоран у складу са усвојеним 
процедурама и радним упутствима, обука новоза-
послених за рад на линијама пуњења и вођење 
евиденције о застојима машина.

Вођа групе у одељењу производње
(паровање), на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: праћење и контрола квалитета произво-
да на линији пуњења за коју је одговоран, орга-
низација рада и запослених на линији за коју је 
одговоран, рад на линијама за пуњење у одељењу 
кобасисичарије, остварење линијске норме и реа-
лизација линијских радних налога производње, 
праћење и евидентирање рада машина, напуње-
них количина и евиденције о застоју машина, као и 
праћење и попуњавање процесне контроле. Рад у 
сменама, обезбеђени превоз и исхрана

Радник у производњи
(припрема и саламурење меса),  

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: припрема и размеравање сировине за 
хидрирање по усвојеним чек листама производње 
за дати производ, припрема саламуре, додавање 
зачина и адитива према усвојеним чек листама 
производње за дати производ, подешавање про-
грама на тамблерима за одговарајући производ, 
саламурење сировине у складу са усвојеним пчек 
листама и радним упутствима, растављање вакуум 
система тамблера и њихова припрема за прање, 
сољење сировине у складу са усвојеним чек лис-
тама и радним упутствима, ефикасан рад у циљу 
реализације дневног плана и одговарајуће шни-
рање комадног меса. Рад у сменама, обезбеђени 
превоз и исхрана.

Вођа групе у одељењу производње
(пуњење трајне конзерве),  

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: организација рада и запослених на 
линији за коју је одговоран, остварење линијске 
норме и реализација линијских радних налога про-
изводње, праћење и евидентирање рада машина, 
праћење и контрола квалитета полупроизвода на 
линији пуњења за коју је одговоран у складу са 
усвојеним процедурама и радним упутствима, обу-
ка новозапослених за рад на линијама пуњење и 
вођење евиденције о застојима машина. Рад у сме-
нама, обезбеђени превоз и исхрана.

Вођа групе у одељењу производње
(одељење трајне робе),  

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: организација рада и запослених на линији 
за коју је одговоран, остварење норме и реализа-
ција линијских радних налога производње, праћење 
рада машина и целовитости опреме, евиденција 
застоја и утрошка репроматеријала, праћење и кон-
трола квалитета полупроизвода на линији пуњења 
за коју је одговоран у складу са усвојеним проце-
дурама и радним упутствима, контрола слагања 
производа на штапове према радним упутствима, 
контрола егализованих производа на хцу уређању, 
обука новозапослених за рад на линији пуњења. 
Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана.

Вођа групе на одељењу производње
(пуњење), на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: праћење и контрола квалитета полупро-
извода на линији пуњења за коју је одговоран у 
складу са усвојеним процедурама и радним упут-
ствима, организација рада и запослених на линији 
за коју је одговоран и рад на линијама за пуњење 
у одељењу кобасичарије.Рад у сменама, обезбеђен 
превоз и обезбеђена исхрана.

Радник у производњи
(рад на кутеру и мешалици),  
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: рад на кутеру, микрокутеру и мешалици 
према усвојеним процедурама и радним упутстви-
ма, припрема сировине и полупроизвода према 
усвојенм процедурама и радним упутствима, ваку-
мирање смеше производа пре пуњења, контрола 
техничке исправности уређаја којима рукује пре 
почетка рада и контрола присуства страног тела 
у сировини. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђени 
превоз и исхрана.

Радник у производњи
(на кутеру и мешалици – сениор),  

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: рад на кутеру, микрокутеру и мешалици 
према усвојеним процедурама и радним упутстви-
ма, припрема сировине и полупроизвода према 
усвојеним процедурама и радним упутствима, при-
према смеше производа пре пуњења, контрола тех-
ничке исправности уређаја којима рукује пре почет-
ка рада, контрола присуства страног тела сировини, 
обука новозапослених за рад на кутери у мешали-
ци. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђена исхрана.

Радник у производњи
(саламурење меса), на одређено време 3 

месеца

УСЛОВИ: припрема и размеравање сировине за 
хидрирање по усвојеним чек листама производње 
за дати производ, припрема сламуре, додавање 
зачина и адитива према усвојеним чек листама 
производње за дати производ, подешавање про-
грама на тамблерима за одговарајући производ, 
саламурење сировине у складу са усвојеним чек 
листама и радним упутствима, растављање вакуум 
система тамблера и њихова припрема за прање, 
сољење сировине у складу са усвојеним чек лис-
тама и радним упутствима, ефикасан рад у циљу 
рализације дневног плана и одговарајуће шнирање 
комадног меса. Рад у сменама, обезбеђен превоз и 
обезбеђена исхрана.

Радник у производњи
(паковање полутрајних производа),  

на одређено време 3 месеца
15 извршилаца

УСЛОВИ: паковање полутрајних производа у скаду 
са усвојеним радним упутствима, паковање према 
радном налогу и задатим нормама. Рад у сменама, 
обезбеђени превоз и исхрана.

Радник хигијенске групе
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: одржавање хигијене опреме и одељења 
у складу са усвојеним процедурама и радним упут-
ствима, пријављивање недостатака и кварова на 
опреми са којом рукује непосредном руководиоцу, 
одржавање хигијене у санитарним чворовима и 
заједничким просторијама. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђени превоз и исхрана.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефо-
не: 021/4873-997; 064/8474997 или 064/8474-938.

VOSSLOH
МИН СКРЕТНИЦЕ ДОО

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб.

Заваривач
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: sandra.mojasevic@vossloh.com или се 
јављају на контакт телефон: 018/583-411.

„CORUN HOLDING”
ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Милоша Обреновића 2

Инжењер специјалних алата
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: VII степен стручне спреме, завр-
шен машински факултет, са радним искуством или 
без радног искуства, педантност, систематичност и 
изузетна одговорност у раду, спремност за непрес-
тано усавршавање и усвајање нових знања.

Планирање залиха и праћење 
производње

на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: средња стручна спрема, машинске 
струке, са радним искуством или без радног искуства, 
педантност, прецизност, систематичност, упорност, 
самосталност и максимална одговорност, спремност 
за непрестано усавршавање и усвајање нових знања, 
као и прилагодљивост новим пословима.

Реглер на пресовању
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: средња стручна спрема, машинске 
струке, са радним искуством или без радног искуства, 
педантност, прецизност, систематичност, упорност, 
самосталност и максимална одговорност, спремност 
за непрестано усавршавање и усвајање нових знања, 
као и прилагодљивост новим пословима.

Извршилац на пресовању
на одређено време до 9 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: није битна стручна спрема, са рад-
ним искуством или без радног искуства, педант-
ност, прецизност, систематичност, упорност, само-
сталност и максимална одговорност, спремност за 
непрестано усавршавање и усвајање нових знања, 
као и прилагодљивост новим пословима.

Реглер на брушењу
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
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посебне услове: средња стручна спрема, машинске 
струке, са радним искуством или без радног иску-
ства, педантност, прецизност, систематичност, 
упорност, самосталност и максимална одговорност, 
спремност за непрестано усавршавање и усвајање 
нових знања, као и прилагодљивост новим посло-
вима.

Извршилац на брушењу
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: није битна стручна спрема, са рад-
ним искуством или без радног искуства, педант-
ност, прецизност, систематичност, упорност, само-
сталност и максимална одговорност, спремност за 
непрестано усавршавање и усвајање нових знања, 
као и прилагодљивост новим пословима.

Извршилац на синтеровању
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: средња или виша стручна спрема 
машинске или металуршке струке, са радним иску-
ством или без радног искуства, педантност, пре-
цизност, систематичност, упорност, самосталност и 
максимална одговорност, спремност за непрестано 
усавршавање и усвајање нових знања, као и при-
лагодљивост новим пословима.

Извршилац на пресвлачењу
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: средња или виша стручна спрема 
машинске или металуршке струке, са радним иску-
ством или без радног искуства, педантност, пре-
цизност, систематичност, упорност, самосталност и 
максимална одговорност, спремност за непрестано 
усавршавање и усвајање нових знања, као и при-
лагодљивост новим пословима.

ЦНЦ стругар
на одређено време до 9 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: средња или виша стручна спре-
ма, машинске струке, са радним искуством или без 
радног искуства, педантност, прецизност, систе-
матичност, упорност, самосталност и максимална 
одговорност, спремност за непрестано усаврша-
вање и усвајање нових знања, као и прилагодљи-
вост новим пословима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Након истека рока за 
пријављивање, комисија послодавца ће обавити 
разговор са кандидатима који буду ушли у ужи 
круг за пријем и предложити Директору кандида-
те за пријем. Радни однос за сва радна места се 
заснива на одређено време у трајању до 9 месе-
ци, уз могућност продужења радног односа. Уз 
пријаву на оглас подноси се документација којом 
се доказује испуњеност услова огласа (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, кратка биогра-
фија – ЦВ, извод из матичне књиге рођених, а уве-
рење о здравственој способности доставиће канди-
дати који буду примљени пре закључења уговора 
о раду). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас”.

ЛИВНИЦА „ЉИГ” ДОО 
14240 Љиг, Индустријска бб.

тел. 060/1321-575

Брусач
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. Рок за 
пријаву је 9 дана од дана објављивања. Јављање 
кандидата на горе наведени телефон.

Култура и информисање

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Вука Караџића 18

тел. 011/266-494

Финансијско рачуноводствени 
сарадник

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економске 
струке; знање енглеског језика – средњи ниво; 
основна информатичка обука; минимум 3 године 
радног искуства на наведеним пословима. Заин-
тересовани кандидати могу послати ЦВ на e-mail: 
biljana.jotic@mpu.rs или да се јаве на наведени број 
телефона. Рок за пријављивање 14.04.2022. год.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, 28. марта 21
ПАК 605206

тел. 030/582-160
e-mail: bibliotekampek@gmail.com

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области: 
филозофије или филологије на студијама другог 
степена (мастер академске студије или специја-
листичке академске студије, по пропису који је 
уређивао високо образовање у периоду 10.09.2015. 
– 07.10.2017. године и пропису који уређује високо 
образовање почев од 07.10.2017. године, у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2015. године; најмање 5 (пет) година радног 
искуства у култури; да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница за кривич-
на дела за која се гони по службеној дужности, 
као и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужности директо-
ра; држављанство Републике Србије; знање једног 
светског језика; знање рада на рачунару; општа 
здравствена способност; положен стручни испит 
за библиотекара. Кандидат за директора дужан је 
да предложи програм рада и развоја Народне биб-
лиотеке Мајданпек за мандатни период од четири 
године, као саставни део конкурсне документа-
ције. Пријава на конкурс, потписана од стране кан-
дидата, садржи: име и презиме кандидата; датум 
и место рођења; адресу становања; податке за 
контакт (телефон и електронска пошта); податке 
о образовању; податке о дужини и врсти радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорности на тим пословима. Документација 
која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ 
испуњености услова прописаних конкурсом: извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); очитана лична карта или фотоко-
пија личне карте; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); диплома о стеченом 
високом образовању (оригинал или оверена фото-
копија); исправе којим се доказује дужина и врста 
радног искуства у култури (потврде послодавца/
послодаваца), решења, уговори о раду и друга 
акта из којих се види на којим пословима је сте-
чено радно искуство и дужина радног искуста у 
култури; уверење суда да против кандидата није 
стављен захтев за спровођење истраге, предлог 
за спровођење одређених истражних радњи, није 
подигнута оптужница или општужни предлог за 
кривична дела за које се гоњење предузиме пос-
лужбеној дужности (не старије од шест месеци); 
уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван (не старије од шест месеци); 
краћи биографски подаци са прегледом кретања у 
радном односу; исправе којима се доказује знање 
страног језика (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе факултета, потврда о положеном испи-
ту на студијама или уверење потврда референт-
не акредитоване установе); исправе којима се 
доказује знање рада на рачунару (оригинал или 
оверена фотокопија сведочанства или дипломе на 
основу које се потврђује да је кандидат током про-
цеса основног, средњег или високог образовања 
похађао наставу из предмета који обухвата инфор-
матику или уверење – потврда референтне акре-
дитоване установе) или провера рада на рачунару 
од стране лица распоређеног на пословима инфор-
мационих технологија; лекарско уверење – доказ о 
општој здравственој способности; предлог програ-
ма рада и развоја Народне библиотеке Мајданпек 
за четворогодишњи мандатни период (напомена: 
копија документа која је оверена у општинском 
органу управе, суду или код јавног бележника). 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Ако последњи дан рока пада на дан 
у коме Установа не ради, рок истиче кад протек-
не први наредни радни дан. Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса, се доставља у 
затвореној коверти препорученом пошиљком или 
лично на напред наведену адресу са назнаком: 
„Пријава на Јавни конкурс за избор директора – 
не отварати”. Благовременом пријавом сматра се 
она која је примљена од стране Народне библио-
теке Мајданпек у року утврђеном конкурсом. Под 
потпуном пријавом сматра се пријава која у при-
логу садржи сва документа назначена у конкурсу. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, Управни одбор одба-
цује решењем против кога се може изјавити жалба 
Министарству културе и информисања у складу са 
законом којим се уређује управни поступак. Жал-
ба не задржава извршење решења. Управни одбор 
Народне библиотеке Мајданпек врши администра-
тивну проверу свих приспелих пријава на конкурс. 
Разматрају се само благовремене и потпуне прија-
ве кандидата који испуњавају услове из конкурса. 
Са овим кандидатима Управни одбор Народне биб-
лиотеке обавља разговор и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља Општи-
ни Мајданпек записник о обављеним разговорима 
и образложени предлог листе кандидата, са миш-
љењем о стручним и организационим способности-
ма сваког кандидата. Датум разговора са кандида-
тима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Именовање дирек-
тора ће, након изборног поступка спроведеног од 
стране Управног одбора Народне библиотеке Мај-
данпек а по прибављеној сагласности директора 
Народне библиотеке Бор као матичне библиотеке, 
односно библиотеке која обавља матичну функцију 
за ову Библиотеку, извршити Скупштина општине 
Мајданпек. Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који испуњава 
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 
да обавести оснивача, уколико се на предлог Лис-
те кандидата не добије сагласност матичне библи-
отеке или уколико оснивач не именује директора 
установе са листе. Јавни конкурс се објављује на 
сајту и у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање; огласној табли или у просто-
ријама Народне библиотеке Мајданпек. Информа-
ције у вези расписаног Јавног конкурса доступне 
су сваког радног дана од 9 до 15 часова у Народ-
ној библиотеци Мајданпек. За издавање инфор-
мација о конкурсу задужена је Јована Божиновић, 
контакт телефон 030/582-160, електронска пошта 
bibliotekampek@gmail.com

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
„ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ

ЛАЗАРЕВАЦ”
11550 Лазаревац, Хиландарска 2

тел. 011/8127-150

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће 
услове: 1. да има стечено високо образовање; 2. 
да има најмање пет година радног искуства у кул-
тури; 3. да је држављанин Републике Србије; 4. да 



Бесплатна публикација о запошљавању 2723.03.2022. |  Број 979 |   

Култура и информисање / Наука и образовање

је пунолетан и пословно способан; 5. да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за 
која се гони по службној дужности, као и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недостој-
ним за обављање дужности директора Позоришта; 
6. да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са законом којим се уређује кривична дела, и 
то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи; (2) обавезно психијатри-
ско лечење на слободи; (3) обавезно лечење нар-
комана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) 
забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Кандидат је дужан да предложи програм рада и 
развоја Установе културе Прво приградско позо-
риште Лазаревац”, Лазаревац, као саставни део 
документације. Пријава на јавни конкурс садржи: 
име и презиме кндидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, e-mail адресу, 
податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Уз пријаву 
са биографијом кандидати прилажу, у оригиналу 
или овереној фотокопији, и: диплому о стеченом 
високом образовању; исправе којима се доказује 
радно искуставо у култури (потврде или други 
акти из којих се доказује да кандидат има најмање 
пет година радног искустава у култури): уверење 
о држављанству РС (не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања конкурса); извод из 
матичне књиге рођених (издат на обасцу сходно 
Закону о матичним књигама); уверење о пословној 
спсособности (издато од стране надлежног центра 
за социјални рад); уверење надлежног органа да 
се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела 
за која се гони по службној дужности, као и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недос-
тојним за обављање дужности директора Позо-
ришта (не старије од шест месеци у односу на дан 
објављивања конкурса); уверење надлежног орга-
на да му нису изречене мере безбедности у скла-
ду са зконом којим се уређују кривична дела и то: 
обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; обавезно психијатриско лечење 
на слободи; обавезно лечење наркомана; обавез-
но лечење алкохоличара; забрана вршења позива, 
делатности и дужности, (не старије од шест месеци 
у односу на дан објављивања конкурса); предлог 
програма рада и развоја установе културе „Прво 
приградско позориште Лазаревац” Лазаревац, за 
период од четири године. Рок за подношење прија-
ве на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања 
јаног конкурса на сајту Националне службе за 
запошљавање. Пријаве на јавни конкурс, подносе 
се препорученом пошиљком путем поште, у затво-
реној коверти, на адресу: Установа културе „Прво 
приградско позориште Лазаревац, Лазаревац, 
Управном одбору, са назнаком: Пријава на јавни 
конкурс за именовање директора Установе културе 
„Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаре-
вац (не отварати), Хилендарска бр. 2. поштански 
фах бр. 6, 11550 Лазаревац.

ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”
11000 Београд, Генерала Штурма 1

тел. 063/310-606

ПР менаџер
на одређено време

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

ИТ подршка – техничар
на одређено време

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

Кустос музеја
на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет; најмање 5 година 
радног искуства.

Видео архивар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; нај-
мање 5 година радног искуства.

ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен и да 
се против њега не води кривични поступак. Прија-
ве слати електронским путем на e-mail office@
karicfoundation.com, или се јавити на контакт теле-
фон 063/310-606 сваког радног дана од 10-14 часо-
ва. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити 
контактирани.

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

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање вишег предавача 
за ужу стручну област  

Примењена математика
на одређено време од пет година

2. Наставник у звање предавача  
за ужу стручну област Рачунарство  

и информатика
за рад у Пожаревцу, на одређено време  

од пет година

3. Наставник у звање предавача 
за ужу стручну област Производне 

технологије у машинству
за рад у Пожаревцу, на одређено време  

од пет година

4. Наставник у звање предавача за ужу 
стручну област Биљна производња
за рад у Пожаревцу, на одређено време  

од пет година

5. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
за рад у Пожаревцу, на одређено време  

од три године (са могућношћу продужења 
за још три године)

2 извршиоца

6. Сарадник у звање асистента за 
ужу стручну област Производне 

технологије у машинству, 
на одређено време од три године  

(са могућношћу продужења за још  
три године) за рад у Пожаревцу

7. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Рачунаром подржани технолошки 
системи са процесом пројектовања  

и конструисања
на одређено време од једне године  

(са могућношћу продужења уговора за  
још једну годину у току трајања студија,  

а најдуже до краја школске године  
у којој се студије завршавају)

8. Сарадник у звање сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Електроенергетика
за рад у Пожаревцу, на одређено време од 
једне године (са могућношћу продужења 

уговора за још једну годину у току трајања 
студија, а најдуже до краја школске 

године у којој се студије завршавају)

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду кандидати треба да имају одго-
варајући академски назив или друге услове: у 
звање вишег предавача може бити изабрано лице 
које има научни назив доктора наука у складу са 
општим актима високошколске установе; у звање 
предавача може бити изабрано лице које има ака-
демски назив магистар, односно најмање стручни 
назив специјалисте академских студија у складу са 
општим актима високошколске установе; у звање 
асистента може бити изабран студент докторских 
студија који је сваки од предходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам 
(8) и који показује смисао за наставни рад у скла-
ду са општим актима високошколске установе; у 
звање сарадника у настави на студијама првог 
степена може бити изабран студент мастер ака-
демских или специјалистичких академских студија, 
који је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8) или у звање 
сарадника у настави на студијама првог степена 
може бити изабран студент мастер струковних или 
специјалистичких струковних студија, који је сту-
дије првог степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да поднесу: радну биографију, која треба да 
садржи следеће податке: 

1) Личне податке: име и презиме; податке о 
рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
општина); држављанству, телефон и имејл.

2) Податке о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су завр-
шене, место и датум завршетка, одсек, смер, сту-
дијски програм, ужа област која је наведена у 
дипломи; мастер студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, назив рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи; магистарске сту-
дије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, назив рада, име и презиме 
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка 
област која је наведена у дипломи; докторске сту-
дије: назив установе на којој су завршене, место и 
датум одбране, наслов дисертације, име и презиме 
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ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о 
датуму и месту нострификације дипломе стечене 
у иностранству (ако је било која диплома из става 
1 ове тачке стечена у иностранству), називу уста-
нове која је извршила нострификацију; датуму и 
месту где је нострификована диплома стечена, 
називу установе у којој је стечена. 

3) Податке о научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу за: тех-
ничко-технолошке науке: научни и стручни радови 
објављени у међународним и домаћим часописи-
ма; радови штампаним у зборницима са научних и 
стручних скупова; монографија, уџбеник, преглед-
ни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, 
нови производи или битно побољшани постојећи 
производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и 
нове технологије; професионално (научноистражи-
вачко, уметничко и стручно) усавршавање знања 
и вештина; Библиографија објављених радова и 
литературе за учење треба да буде наведена по 
општим библиографским принципима, односно 
упутствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о 
научноистраживачком, стручном и професионал-
ном доприносу, осим у штампаној форми доставе 
и на CD-у. 

4) Податке о доприносу у настави: о унапређењу 
образовног процеса: руковођење развојем или 
учествовање у развоју студијског програма, уна-
пређење студијског програма, рад са наставним 
подмлатком, развој лабораторија, примена систе-
ма менаџмента квалитетом у образовном проце-
су, унапређењу система менаџмента квалитетом у 
циљу унапређења образовног процеса; о настав-
ној делатности: увођењу нових наставних метода; 
напредовању студената (пролазност, просечна 
оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, 
поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, 
ауторизована скрипта, практикум, видео туто-
ријали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; 
усавршавању педагошких вештина. 

5) Податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници: уџбеник издат од стране или 
за потребе других високошколских установа; 
поглавље у уџбенику издатом од стране или за 
потребе других високошколских установа; помоћ-
ни уџбеник издата од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и 
помоћних уџбеника, издатих од стране, или за пот-
ребе високошколских установа; руковођење струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката 
и шире заједнице; учешће у стручним пројектима 
за потребе привредних субјеката и шире заједни-
це; рад у међународним стручним организација-
ма; рад у националним стручним организацијама; 
уводна предавања на конференцијама и друга пре-
давања по позиву; чланства у одборима међуна-
родних научних конференција и одборима научних 
друштава; чланства у уређивачким одборима часо-
писа, уређивање монографија, рецензије научних 
радова и пројеката; организација научних скупова; 
руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друшт-
вима; активности у комисијама и телима Министар-
ства просвете и телима других министарстава веза-
них за научну и просветну делатност; позитивна 
цитираност кандидатових радова – по цитату (без 
аутоцитата). 

6) Друге податке за које кандидат сматра да су 
битни.

Кандидати треба да поднесу и следеће дооказе: 
извод из матичне књиге рођених, извод из књиге 
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак проме-
нио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији; диплому или решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностранству, 
у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси 
се уверење о завршетку студија у овереној фото-
копији, осим за нострификацију дипломе; доказе о 

изборима у наставно и научно звање, ако је канди-
дат био биран у наставно и научно звање на дру-
гој установи; копије импресума, односно каталога 
са изложби о објављеним радовима; сертификате, 
потврде, уверења и друге исправе издате од науч-
них, стручних и других надлежних организација, 
организатора научних, стручних и уметничких ску-
пова, организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских установа 
за сваки податак наведен у пријави који се одно-
си на научноистраживачки, уметнички, стручни 
и професионални допринос; допринос у настави; 
допринос стручној, академској и широј заједници; 
друге доказе за које учесник конкурса сматра да 
су битни.

Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања на адресу: Академија техничких 
струковних студија Београд, 11000 Београд, Ката-
рине Амброзић 3. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240
e-mail: obrenovacskolazaodrasle@gmail.com

Наставник енглеског језика
за први циклус (од 1-4 разреда),  

са 49% радног времена на одређено 
време, до повратка запослене  

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа, у складу са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС” број 15/2013), 
Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у школи, као и Правилником о усло-
вима у погледу простора, опреме, наставних сред-
става и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких аистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одра-
слих („Сл. гласник РС” бр. 13/2013, 18/2013): 1) 
да имају одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140 Закона: стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. год., а 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да су држављани РС; 5) да 
знају српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Докази о испуњености услова по тач-
ки 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са биографијом, дипломом о 
стеченој стручној спреми, уверењем о држављан-
ству, изводом из матичне књиге рођених, и оста-

лом пратећом документацијом слати на адресу 
школе. Фотокопије докумената морају бити овере-
не, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичке 
способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања оглас. Сва додатна обавештења кандидати 
могу добити путем телефона број 8723-240.

ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 
129/21): да поседује одговарајуће високо обра-
зовање; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја уз одштампан 
пријавни формулар треба да приложи биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом образовању, доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда или уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандитати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику – достављају 
писмени доказ да су положили српски језик по 
програму високошколских установа, оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књниге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Одлу-
ку о избору кандидата доноси директор на основу 
образложене листе коју саставља конкурсна коми-
сија у року од 8 дана од дана обављања разговора 
са кандидатима који испуњавају услов за пријем у 
радни однос. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса преби-
валишта, односно боравишта, контакт телефон, 
адреса елекртонске поште ако је кандидат поседу-
је). Пријаве са потребном документацијом се под-
носе се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за наставника разредне наставе”. Документација 
се може доставити лично или поштом да наведену 
адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кан-
дидату врати достављену документацију. За сва 
друга обавештања можете се обратити секрета-
ријату школе, на број телефона 011/7703-506.
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Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2021/2022. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 129/21), 
поседује одговарајуће образовање, средња стручна 
спрема IV степен; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; да поседује знање 
ромског језика, као и предузет ранији ангажман и 
активности везане за унапређење положаја при-
падника ромске националне мањине или припад-
ника других осетљивих друштвених група у којима 
је кандидат учествовао; поседује препоруку једи-
нице локалне самоуправе; да поседује сертификат 
о завршеном уводном модулу обуке за педагошког 
асистента издат од стране Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (завршни увод-
ни модул обуке за педагошког асистента). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
куса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја уз 
одштампан пријавни формулар треба да приложи: 
пописану биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (потврда или уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика (достављају само кандитати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику 
– достављјуа писмени доказ да су положили српски 
језик по програму високошколских установа, ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству не старије од 6 
месеци); извод из матичне књниге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); сертификат о завршеном уводном модулу 
обуке за педагошког асистента издат од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности подности кандитат прилико засни-
вања радног односа; препоруку јединице локалне 
самоуправе; доказ о познавању ромског језика и 
доказе о активностима предузетим везано за уна-
пређење положаја припадника ромске национал-
не мањине и/или припадника других осетљивих 
друштвених група у којима је каднидат учествовао 
(потврда Националног савета ромске националне 
мањине, потврда факултета, уверење о похађању 
обуке, потврда о учешћу у пројекту, изјава одго-
ворног лица и др.). Одлуку о избору кандидата 
доноси конкурсна комисија која након обављеног 
разговора са кандидатима који испуњавају пропи-
сане услове и доносе решење о избору кандида-
та у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра. Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 

односно боравишта, контакт телефон, адреса 
елекртонске поште ако је кандидат поседује) и 
опис ранијих ангажмана и активности везаних за 
унапређивање положаја ромске националне мањи-
не и/или припадника других осетљивих друштве-
них група у којима је кандидат учествовао. Пријава 
са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти, са назнаком „Конкурс за педагошког 
асистента”. Документација се може доставити лич-
но или поштом да наведену адресу. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату врати дос-
тављену документацију. За сва друга обавештања 
можете се обратити секретаријату школе, на број 
телефона 011/7703-506.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„LOLY”

11070 Нови Београд 
Бежанијских илегалаца 38

тел. 061/2400-780

Медицинска сестра – васпитач
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, познавање рада на рачунару. Пријаве 
слати на e-mail: info@loly.rs у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 064/8981-144

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
средње стручне школе из подручја рада саобраћај, 
машинство и обрада метала и електротехника, за 
педагога и психолога школе, стечено на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним струдија-
ма које трају најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године (лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трандисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне облсасти за 
одговарајући предмет односно групу предмета), 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу), односно положен 
стручни испит; да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за која није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 

да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има обуку и положен испит за 
директора установе. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од 2 године од дана ступања на дужност 
у складу са условима прописаним законом. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(оверену фотокопију); лиценцу за директора 
установе (уколико је кандидат поседује) – ове-
рену фотокопију; потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима – не старије од 6 
месеци-оригинал; доказ да није осуђиван, у скла-
ду са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
– не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених, не старије од 6 месеци (оверену фото-
копију); доказ о знању српског језика и језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претхподно 
обављали дужност директора установе); попуње-
ну пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
радну биографију са личним подацима, као и 
подацима о кретању у служби или радном месту, 
оквирни план рада за време мандата (предлог 
мера, организације и начина руковођења школом 
који би спровео као директор). Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и заједно са потребном доку-
ментацијом доставља поштом на наведену адре-
су, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе” или предаје лично у 
Секретаријату школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе или путем телефона: 064/8981-144.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Сарадник на академским студијама у 
звање асистента за ужу научну област 
Физичка хемија – контрола и заштита 

животне средине
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
физичке хемије који је сваки од претходних степе-
на студија физичке хемије завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад или магистар физичкохемијских 
наука коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације; неосуђиваност за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању. Остали 
услови избора, као и начин и поступак избора, 
утврђени су одредбама. Закона овисоком обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 
67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), Правилника о крите-
ријумима за избор у звања наставника и сарадни-
ка на Факултету за физичку хемију, Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 200/17 и 
210/19), Статута Универзитета у Београду и Стату-
та Факултета за физичку хемију, у складу са којима 
ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова конкурса достави-
ти на наведену адресу Факултета, Служби за прав-
но-административне послове Факултета, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.
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ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник (сва звања)  
за ужу научну област Менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука.

Наставник (сва звања),  
за ужу научну област  

Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, – доктор 
правних наука.

Наставник енглеског језика

Наставник енглеског језика
непуно радно време

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: високо образовање првог степена.

Сарадник у звању асистента,  
за ужу научну област  

Економија и финансије

Сарадник у звању асистента,  
за ужу научну област  

Пословна информатика
УСЛОВИ: студент докторских студија из одгова-
рајуће области.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/2020, 11/2021 и 67/2021), 
Статутом Високе школе модерног бизниса и Мини-
малним условима за избор у звања наставни-
ка на Универзитету („Службени гласник РС” бр. 
101/2015, 102/2016 и 119/2017, 152/2020), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се на e-mail 
адресу: konkurs@mbs.edu.rs

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ 
И ПРАВО УНИВЕРЗИТЕТА 

„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА” 
У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 011/3131-246

Наставник за ужу научну област 
Грађанскоправна (сва звања) 

УСЛОВИ: Услови конкурса су предвиђени чл. 74 и 
75 Закона о високом образовању и општим актима 
Факултета. VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка, правне науке, напредно знање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског 
језика (средњи ниво), радно искуство у сектору 
високог образовања. Радни однос за доцента и 
ванредног професора се заснива на 5 година, а за 
редовног професора на неодређено време. Молбу 
и документацију доставити лично или путем поште 
на наведену адресу у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 

област Примењена математика, 
за наставне предмете Дискретна 

математика и теорија алгоритама, 
Криптологија и Аналитика података

УСЛОВИ: завршене основне студије – електротех-
нички факултет или факултет природно-матема-
тичких наука, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад. 

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу научну 
област Правна историја, за наставни 

предмет Национална историја државе 
и права.

УСЛОВИ: завршене основне студије – правни 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад. 

ОСТАЛО: кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута и Правилника о 
поступку и условима за избор у звања наставника 
и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биогра-
фију, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
нити истрага (које није старије од шест месеци), 
оверене копије диплома или уверења завршених 
степена студија, списак научних и стручних радо-
ва, као и по један примерак тих радова. Пријаве 
са биографијом и траженим доказима о стеченом 
образовању, достављају се Криминалистичко-по-
лицијском универзитету у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу Улица цара 
Душана бр. 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве 
поднете по истеку рока и пријаве без потребних 
доказа неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Предавач за научну област 
Фармацеутске науке, ужа научна 

област Козметологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Стечен академски назив магистра наука 
или најмање стручни назив специјалисте академ-
ских студија из научне, односно стручне области 
за коју се бира у звање, стечен на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом студијс-
ком програму, објављени стручни радови у ужој 
области за коју се бира, способност за наставни 
рад. Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању Републике Србије, Статутом Ака-
демије струковних студија Београд, Правилником 
о начину и поступку избора и заснивања радног 
односа и ангажовања наставника и сарадника у 
Академији струковних студија Београд, Правилни-
ком о изменама и допунама Правилника о начину 
и поступку избора и заснивања радног односа и 
ангажовања наставника и сарадника у Академији 
струковних студија Београд и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова запослених у 
Академији струковних студија Београд у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити биографију, списак 
радова (доставља се и у дигиталном облику – ЦД 
или УСБ диск), оверена копија дипломе о траженом 
стеченом високом образовању и оверене копије 
диплома о свим претходно завршеним степени-
ма студија високог образовања, извод из матичне 
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је 
кандидат ступањем у брак променио личне подат-
ке), уверење о држављанству, докази о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат био 
биран у наставно и научно звање на другој устано-
ви и претходно радно искуство, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из чл. 72 Закона о високом образовању. 
Документа у оригиналу или овереном препису и не 
старија од 6 месеци и други докази достављају се 

на наведену адресу. По истеку рока за подношење 
пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање 
конкурсне документације од стране кандидата. За 
комплетност документације коју подноси на кон-
курс одговоран је учесник конкурса.

ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 
и чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 
129/21) поседује одговарајуће високо образовање; 
да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосквнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја уз одштампан 
пријавни формулар треба да приложи биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом образовању, доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за који је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обрзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није у 
складу са законом утврђено дискирминаторско про-
нашање (потврда или уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандитати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. У том случају 
кандидат доставља писмени доказ да је положио 
српски језик по програму високошколских уста-
нова – оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књни-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); очитану личну карту. Одлу-
ку о избору кандидата доноси директор на осно-
ву образложене листе коју му доставља Конкурсна 
комисија у року о 8 дана од дана обаљеног разгово-
ра са кандидатима који испуњавају услов за пријем 
у радни однос. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о кандидату (име, презиме, адреса пре-
бивалишта, односно боравишта, контакт телефон, 
адреса елекртонске поште ако је кандидат поседу-
је). Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за наставника математике”, лично или поштом да 
наведену адресу. Школа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату врати достављену документацију. За 
сва друга обавештања можете се обратити секрета-
ријату школе, на број телефона 011/7703-506.

Хигијеничар

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
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васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 
129/21) поседује одговарајуће образовање; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосквнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја уз одштампан 
пријавни формулар треба да приложи биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом образовању, доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за који је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обрзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није 
у складу са законом утврђено дискирминаторско 
пронашање (потврда или уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског јези-
ка (достављају само кандитати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. У том 
случају кандидат доставља писмени доказ да је 
положио српски језик по програму високошколских 
установа – оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о држављанству РС (уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књниге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); очитану личну кар-
ту. Одлуку о избору кандидата доноси директор на 
основу образложене листе коју саставља конкурсна 
комисија у року од 8 дана, од дана обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услов за 
пријем у радни однос. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса 
пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, адреса елекртонске поште ако је кандидат 
поседује). Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Кон-
курс за хигијеничара”, лично или поштом да наве-
дену адресу. Школа нема обавезу да пријављеном 
кандидату врати достављену документацију. За 
сва друга обавештања можете се обратити секре-
таријату школе, на број телефона 011/7703-506.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Инжењер инвестиционог / техничког 
одржавања / одржавања уређаја и 

опреме
Служба за техничке и набавне послове, 
Радна јединица за техничке послове, на 

одређено време од 12 месеци, пробни рад 
3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, 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 почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним судија-

ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по проуису који 
уређује високо образвоање почев од 10 септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10 септембра 2005. године, знање рада на рачу-
нару; пожељно ППЗ – положено, возачка дозвола 
Б категорије

Администратор информационих 
система и технологија

Служба за информационе технологије, на 
одређено време од 12 месеци, пробни рад 

3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10 септембра 2005. године; на студијама у трајању 
до три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10 септембра 2005. године, возачка 
дозвола Б категорије

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (кратка биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству се 
подносе на e-mail: office@agrif.bg.ac.rs. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
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. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: 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 
високо образовној установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наведе-
не документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. На радне односе заснова-
не по окончаном конкурсу примењиваће се важећа 
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19 а
тел. 011/3970-140

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 
6/20, 129/21), и Правилником о степену иврсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21 и 1/22) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик. Доказ о испуње-

ности услова из тачки 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 
Потребна документација коју треба доставити: 
пријавни формулар, радна биографија, оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству – оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених -оригинал или 
оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу 
са холограмом; уверење МУП-а о неосуђиваности, 
као доказ да кандидат који се јавља на конкурс 
није лице осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело из тачке 3 не старије од 6 месеци. 
Лица која нису стекла образовање на српском јези-
ку – доказ о положеном испиту из српског језика, 
са методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговара са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана достављања образложене листе 
кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично у секретаријат 
школе или на горе наведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон: 011/3970-140.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”
11000 Београд, Паунова 19а

тел. 011/3983-590

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да 
испуњава посебне услове из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/20); а) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
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или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар потребно је доставити шко-
ли: 1) биографске податке, односно биографију 
са адресом и контакт телефоном – ЦВ; 2) оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (не старије од 6 месеци); кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; 3) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (подноси се пре закљу-
чења уговора о раду); 4) уверење из суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 5) уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 
3 Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија 
да није старије од 6 месеци); 7) извод из матич-
не књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фото-копија да 
није старије од 6 месеци); 8) доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе 
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс за _____”. Контакт 
телефон 011/3983-590.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел.011/3092-999

Асистент за ужу научну област 
Политички системи

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти доктор-
ских студија или да су магистри наука са прихваће-
ном темом докторске дисертације, који су сваки 
од претходних степена студија завршили са про-
сечном оценом најмање осам (8), да имају смисао 
за наставни рад као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17... 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/21 67/21 – др. закон), Статутом и 
Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника Универзи-
тета у Београду – Факултета политичких наука. 
Приликом избора узима се у обзир већа просечна 
оцена у току студирања а посебно из уже научне 
области за коју се кандидат бира, време трајања 
студија, мотивисаност за рад у настави, познавање 
светских језика. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, оверен препис 
диплома са претходних нивоа студија стечених у 
земљи или решења о признавању стране високош-
колске исправе о одговарајућој стручној спреми, 
потврда о уписаним докторским студијама или 
одлука универзитета о прихваћеној теми доктор-
ске дисертације, уверење о положеним испитима 
са претходних нивоа студија, доказ о познавању 
светских језика, списак објављених радова и радо-
ве, очитана / копија личне карте кандидата) доста-
вити на адресу Факултета политичких наука, Бео-

град, Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе и својеручно потписану изјаву 
о изворности која је доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010 Неблаговремено достављене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Доцент за ужу научну област 
медицинска биохемија

на одређено време од 5 година, за рад  
на Фармацеутском факултету у Београду 

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8 (осам), 
односно које има најмање 3 (три) године педа-
гошког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима 
са рецензијама и способност за наставни рад. Завр-
шен Фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да приложе: диплому о заврше-
ним претходним степенима студија са просечном 
оценом и стеченом научном називу доктора наука 
из одговарајуће научне области (оверене фотоко-
пије), биографију, списак радова, радове, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (фотоко-
пија). Услови за избор у звање су прописани: Зако-
ном о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника на Фармацеутском факултету у Београ-
ду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Фармацеутског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Напомена: пријаве кандидата са прило-
зима се подносе у писаној форми Архиви факул-
тета, Војводе Степе 450 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„LOLY”

11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 38

тел. 061/2400-780

Васпитач
за рад са децом узраста од 3 до 7 година, 

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: мастер васпитач, дипломирани васпи-
тач, струковни васпитач. Пријаве слати на e-mail: 
uprava@loly.rs у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Нови медији, 

за предмете Увод у нове медије и 
Технологија нових медија

на период од пет година

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета умет-
ности у Београду, Статутом Факултета, Правил-
ником о јединственим минималним условима за 

избор у звања наставника Универзитета уметности 
у Београду и другим правним актима Универзите-
та уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву 
прилажу оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеним мастер академским студијама 
из области ликовних уметности, одн. основним 
академским студијама према раније важећим про-
писима (кандидати са завршеним докторским умет-
ничким студијама достављају оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеном трећем степену 
високог образовања) и попуњен образац 2, који се 
може преузети са сајта Факултета. Кандидати су 
дужни да на расписан конкурс поднесу портфолио 
са материјалом, документацијом и 3 реализована 
уметничка пројекта (медијски радови, инсталације 
и др.). Пријаве са прилозима се подносе Факултету, 
на наведену адресу, у времену од 10-13 сати у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Инфор-
мације на тел. 2181-214.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КРЕАТИВНО ПЕРО”

11000 Београд, Толстојева 58
тел. 062/600-002

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању; предвиђен пробни рад. Заинтересова-
ни кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: konkurs@
kreativnopero.com Рок за пријављивање 30 дана.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43

тел. 019/554-076

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 
и 2 и члана 122. став 5. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да поседује одго-
варајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 3) изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе, односно лице са сте-
ченим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или са вишим образовањем, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. 2. да поседује 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу); 3. да има обуку и положен 
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испит за директора установе (кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од ступања на дужност); 4. да 
има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 8. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно 
место директора школе доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (htp:/www.mpn.
gov.rs); радну биографију са кратким прегледом 
радног искуства, адресом пребивалишта и бројем 
телефона и имејла, ради контакта, а може да дос-
тави и предлог програма рада директора школе; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно дозволи за рад за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду да има 
најмање 8 година рада у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана 
издавања (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а РС да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га кандидат поседује; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата који је претходно обављао дужност директора 
школе (достављају само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора школе); доказ 
да има обављену обуку и положен испит за дирек-
тора школе-лиценца (оригинал или оверена фото-
копија) – уколико је кандидат поседује, а пријава 
која не буде садржала доказ о положеном испиту 
за директора школе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у закон-
ском року положи испит; доказ о знању српског 
језика доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику; фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту. Рок за 
подношење пријава на конкурс за избор директора 
школе јесте 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним 
ковертама са назнаком „Конкурс за директора”, 
препорученом поштом или лично на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе и путем телефона 
019/554-076. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу 
враћања документације пријављеном кандидату.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка из научне области за коју се кандидат бира, са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и има науч-
не, односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама. Оста-
ли услови за избор у звање доцента утврђени су 
чланом 74 ст. 6 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу и Статутом Агрономског факулте-
та у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуња-
ва општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави 
и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о 
неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доста-
ве наведени доказ или не испуњавају овај услов, 
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биогра-
фију, списак радова, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и 
друго. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање (www.kg.ac.rs – прописи – универзитетски 
прописи – документи и акта у области образовања 
и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесни-
ка конкурса, да релевантна документа, која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената прописаних чла-
ном 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику (на компакт диску ЦД-у), на начин утврђен 
овим упутством. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чланом 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), и то: да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника гимназије 
и стручне школе у подручју рада: економија, право 
и администрација, машинство и обрада метала и 
хемија, неметали и графичарство, педагога и пси-
холга, то јест образовање стечено: 1. на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
струдије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, тансдисциплинарне 
струдије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука у ком случају лице 

мора да има завршене студије из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; или 2. на основним струдијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора – лиценцу за 
директора (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); да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела, насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверену фотокопију / препис дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију / 
препис документа о положеном испиту за лиценцу 
(дозволу) за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, односно положеном стручном испиту; 
оригинал потврду о радном искуству – о најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; лекарско уверење, као доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат изабран за директора 
је у обавези да приложи пре закључења уговора. 
Доказ / уверење о знању српског језика као јези-
ка на којем се у школи изводи образовно-васпит-
ни рад (ако се из дипломе о стеченом образовању 
може утврдити да је образовање стечено на српс-
ком језику, не треба подносити доказ о знању јези-
ка); уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 
став 1 тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат је дужан да достави: 
1) оригинал или оверену фотокопију уверења-из-
вода из казнене евидеције МУП-а (не старије од 
30 дана); 2) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 30 
дана); и 3) уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није правоснажно осуђен за привред-
ни преступ у вршењу дужности (не старије од 30 
дана); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); фотокопију лич-
не карте или извод из електронског читача личне 
карте; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора школе оригинал или оверену фото-
копију); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника (доказ подносе кандидати који поседу-
ју извештај оригинал или оверену фотокопију, а 
уколико не поседују достављају потврду да није 
вршен стручно-педагошки надзор; доказ да има 
обављену обуку и положен испит за директора 
(ако је кандидат поседује) оверену фотокопију / 
препис; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора 
школе; формулар за пријаву на конкурс кандидат 
преузима на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 
15 дана, рачунајући од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе за 
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запошљавање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на тел. 032/854-144. Пријаве са прилозима 
– доказима о испуњавању услова конкурса канди-
дати достављају поштом, препорученом пошиљком 
на горе наведену адресу или лично у канцеларији 
секретара школе у временском периоду од 7.30 до 
14.00 часова, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Кандидати ће бити позвани на интервју од 
стране конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс. Кандидати ће бити оба-
вештени о избору директора и његовом именовању 
од стране Министра просвете, науке и технолошког 
развоја.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОЖО ТОМИЋ”

Пријевор
32205 Трбушани

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пропи-
саних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба да 
испуњавају и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник 
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21) (у даљем тексту: Правилник); на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ђацима и ученицима (лекар-
ско 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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад). Услов да канди-
тат поседује психичку способност за рад са децом 
проверава се тако што се кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са децом 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ који се односи на физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
достављају се поштом на адресу: Основна шко-
ла „Божо Томић” Пријевор, 32205 Трбушани или 
непосредном предајом у просторијама управе шко-
ле, радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часо-
ва, у затвореној коврти са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место – навести радно место – 
не отварати”. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима.

КИКИНДА

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
24400 Сента 

Максима Горког 1
тел. 024/812-165

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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) пред-
виђено за наставника разредне наставе; 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 кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу са чланом 141 став 6 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати су дужни да попуне и доставе 
формулар за пријаву на конкурс који могу пре-
узети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а уз 
попуњен формулар, кандидати достављају и крат-
ку биографију и осталу документацију: оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу; уверење о држављанству 
– оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена копија; уверење из казнене еви-
денције МУП-а – оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се обавља васпитно-об-
разовни рад; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора). Документацију са формула-
ром за пријаву доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
наставника разредне наставе”. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
часопису „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

Наставник клавира и корепетитор
на одређено време, ради замене  

одсутне запослене, до њеног повратка са 
породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, за 130% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и95/2018 – аутентич-
но тумачење) кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: 1) да има високо образовањена сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке студије) 
или образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године – образовни профил: дипломирани 
музичар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), ака-
демски музичар (пијаниста, оргуљаш, чембалиста), 
мастер музички уметник (професионални статус – 
клавириста, оргуљаш или чембалиста); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и мађарски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Испуњеност овог услова цениће се 
у складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ. 

ОСЗАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом (кретањем у служби) доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању и лиценце; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривична дела 
набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; попуњен 
пријавни формулар који је прописан од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави школи пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима слати на адресу: Основна 
музичка школа „Стеван Мокрањац” Сента, Главна 
36. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
024/812-812.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

„БАРТОК БЕЛА”
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује: 1. одгова-
рајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) за наставника 
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музичке школе и подручја рада: култура и јавно 
информисање, за педагога или психолога (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких наука али 
да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или да има високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. дозволу за рад (лиценца за наставника 
или стручног сарадника); 3. обуку и положен испит 
за директора школе; 4. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. држављанство Републике Србије; 8. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању за наставника музичке школе, педагога или 
психолога; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или обавештења о положе-
ном испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника; уверење о држављанству – оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месе-
ци; извод из матичне књиге рођених – оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месе-
ци; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење); потврду о обуци и положеном испи-
ту за директора установе (уколико га не поседује 
дужан је да га положи у року до 2 године од дана 
ступања на дужност); уверење о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не 
старије од шест месеци; уверење надлежног суда 
да против кандидата није подигнута оптужница 
или покренута истрага, не старије од шест месеци; 
доказ – потврду о најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању 
српског језика уколико високо образовање није 
стечено на српском језику (потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика) – оригинал или овере-
ну фотокопију, односно доказ о знању мађарског 
језика уколико високо образовање није стечено на 
мађарском језику (потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из 
мађарског језика) – оригинал или оверену фотоко-
пију; оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико га поседује, однос-
но потписану изјаву да није имао стручно-педагош-
ки надзор у раду; уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе, резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно). Директор се бира на мандат-
ни период од четири године. Потребна документа 
могу се поднети у оригиналу или овереној фото-
копији. Пријаве на конкурс могу се поднети лично 
или препорученом поштом на адресу школе: 24430 
Ада, Трг ослобођења 3/а, са назнаком „Конкурс за 

избор директора – не отварати”. Рок за пријаву је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће бити узете у разматрање. Решење о избору 
и именовању доноси министар просвете у роки од 
30 дана од дана пријема документације, о чему ће 
школа након добијања решења, без одлагања, оба-
вестити сва лица која су се пријавила на конкурс. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе путем телефона 024/852-515.

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516
e-mail: osnovakradonic-mol@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и чл. 8. Правилника о организацији и ситематиза-
цији послова у ОШ „Новак Радонић” у Молу висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука, с тим да ово лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године или изузетно: на студијама првог 
степена – основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије, сту-
дије у трајању од три године или вишим образо-
вањем; 2. дозволу за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника; 3. обуку и положен испит 
за директора школе; 4. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, изузет-
но најмање десет година уколико има одговарајуће 
образовање на студијама првог степена – основне 
академске, односно струковне студије и специја-
листичке струковне студије, студије у трајању од 
три године или више образовање; 5. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. има држављанство Републике Србије; 8. 
да зна српски језик и језик на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, биографију и следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченом образо-
вању (оригинал или оверена фотокопија дипломе 
завршене школе не старија од 6 месеци); уверење 
о положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу – дозволи за рад наставника или стручног 
сарадника (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); документ (уверење / потвр-
да) о положеном испиту за рад директора уколико 
је кандидат поседује, односно доказ о похађаном 
прописаном програму обуке (у оригиналу или ове-
реној фотокопији), пријава ће се сматрати пот-

пуном и уколико кандидат не достави наведени 
доказ, с тиме што има рок од две године од дана 
ступања на дужност директора да наведени испит 
положи; доказ/потврду о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности, прибављено од надлеж-
ног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ 
(потврда / уверење) прибављен од Повереника 
за заштиту равноправности, да за кандидата није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од 6 месеци); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), а ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, 
доказ о резултатима стручно педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања (оба документа у 
оригиналу или овереној фотокопији не старијој од 
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика – диплома, односно сведочанство 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о знању 
мађарског језика диплома, односно сведочанство о 
стеченом средњем вишем или високом образовању 
на мађарском језику, или документ о положеном 
испиту из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) кандидати достављају пре закључења 
уговора о раду. Доказ у смислу уверења/потврде 
издате од стране Повереника за заштиту равноп-
равности да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање кандидат може доби-
ти од повереника – слањем лично потписаног 
захтева (у слободној форми) служби Повереника 
поштом или на мејл адресу (ако се захтев шаље 
мејлом мора бити скениран) дату на званичном 
сајту Повереника. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са потпуном документа-
цијом о испуњавању наведених услова доставити 
лично или послати поштом на горе наведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
код секретара школе, путем телефона 024/861-516.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034, 064/9877-827

Наставник немачког језика
са 61,11% радног времена

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник електротехничке групе 
предмета

Наставник предметне наставе 
стручних предмета у подручју рада 

машинство и обрада метала
на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог  

преко 60 дана

Секретар школе
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве у складу са чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 979 | 23.03.2022.36

безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да 
имају држављанство Републике Србије; 4) да имају 
знање српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 
Кандидати треба да имају и одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 закона о сновама 
система образовања и васпитања, односно високо 
образовање: 1. на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова (не старији 
од 6 месеци од дана пријаве): пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потписана биографија канди-
дата, оригинал / оверена копија дипломе, фотоко-
пија о положеном стручном испиту, односно лицен-
ци (ако кандидат поседује), оригинал / оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал / ове-
рена фотокопија уверења о неосуђиваности, доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад. Доказ представља јавна исправа 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски и мађарски језик) или 
је положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у 
часопису Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Ивана Нађ Ђелошевић, 024/853-
034, 064/9877-827. Пријаве се подносе лично или 
поштом са повратницом, на горе наведену адре-
су, у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, код 
надлежне службе за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА АКСИЋ” 

Липљан 
тел. 049/178-313

Стручни сарадник – педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик – обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку. Докази о испуњености услова из тачке 3 овог 
конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, а документацију 
из тачке 4. овог конкурса, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност законских услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава, а затим се кан-
дидати у року од осам дана упућују на психолошку 
процену способности за рад у образовно-васпитној 
установи коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Директор установе доноси решење о избо-
ру кандиданта по конкурсу у року од осам дана од 
дана када му конкурсна комисија, после обављеног 
разговора са кандидатима, достави образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове по 
конкурсу. Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на адресу ОШ „Браћа Аксић”, 
38232 Липљан, Улица Новице Дејановића бр. 10, 
у року од 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на телефон 
049/178-313.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

34227 Баточина 
Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Чистачица – радник  
на одржавању хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима, 
поседовање држављанства Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министартства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: извод из књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење из МУП-а из 
казнене евиденције; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу или предати лично школи. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона 034/6841-402.

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40 

тел. 034/332-909

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одго-
варајуће високо образовање из области правних 
наука у складу са чланом 132 став 2 и чланом 140 
Закона 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), и то: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кан-
дидати су дужни да доставе: кратку биографију, 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена копија, уколи-
ко је кандидат стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена, доставља оверену фотоко-
пију дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности (не старији од 6 месеци, доку-
мент издаје МУП – полицијска управа), уверење о 
држављанству (оригинал не старији од 6 месеци 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; доказ о знању српског језика (ако кан-
дидат прилаже диплому о завршеном школовању 
на српском језику не треба да доставља додатне 
доказе за овај услов). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом са назнаком „За кон-
курс за радно место _______” доставити на горе 
наведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ 

„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац

Јанка Веселиновића бб.
тел. 034/332-179

Секретар школе
у посебним условима рада

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чланом 132, 139 и 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања. У 
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радни однос на радном месту секретара школе у 
посебним условима рада може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање из области правних наука, 
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама 
система, односно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу засно-
вати радни однос без положеног одговарајућег 
испита, али испит морају положити у року од две 
године од дана заснивања радног односа); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о 
знању српског језика – уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштампани 
пријавни формулар заједно са потребном докумен-
тацијом достављају школи. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месе-
ци. Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или се шаље на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко телефона 034/332-179.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-532

Наставник у звање редовни професор 
за научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Српска књижевност
УСЛОВИ: Услови за избор у звање редовни про-
фесор: доктор наука из научне области за коју се 
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 

(на свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и има већи број научних радова који ути-
чу на развој научне мисли у ужој области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часопи-
сима, са рецензијама, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник или моно-
графију или оргинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на интегрисаним академским студијама, 
специјалистичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање доцент  
за научну област Филолошке науке, 
ужа научна област Шпански језик  

и лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање доцент: доктор 
наука из научне области за коју се кандидат бира 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и има научне, 
односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама. 

Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 
4 Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су пред-
виђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закон, 73/2018, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. 
године – www.kg.ac.rs) са изменама и допуна-
ма (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен 
текст), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тума-
чење), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021. 
године – пречишћен текст) са изменама и допуна-
ма (бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. и III-01-866/28 
од 28.10.2021), Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. године) 
са изменама и допунама (број: III-01-871/19 од 
29.10.2020. године, број: III-01-1161/22 од 28. 
12. 2020. године, број: III-01-37/16 од 28.01.2021. 
године и број: III-01-866/27 од 28. 10. 2021 и 
број: III-01-42/29 од 27.01.2022), Правилником о 
ужим научним, уметничким и стручним области-
ма Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од 
11.06.2021. године – пречишћен текст) са измена-
ма и допунама III-01-866/26 од 28.10.2021. године, 
III-01-965/22 од 25.11.2021. године, III-01-42/28 
од 27.01.2022. и III-01-118/10 од 24 2. 2022. годи-
не – www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс; биографија и стручна биогра-
фија; оверене копије диплома свих нивоа студија 
(са наведеном просечном оценом); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена копија); фотокопија 
личне карте и очитана лична карта; уверење о 
држављанству (оверена копија); потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању (оригинал или 
оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење 
и унапређење квалитета о педагошком раду (за 
кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); 
потврда о педагошком искуству на високошколској 
установи; за кандидате који се први пут бирају 
у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно предавање. Фото-
копије докумената морају бити оверене у једном 
примерку. Пријава кандидата уз коју није прило-
жена комплетна документација тражена конкур-
сом као доказ о испуњености услова, сматраће се 

неуредном и неће се узети у разматрање. Сву кон-
курсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) 
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021. године 
– пречишћен текст, доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лично-
сти, односно да све личне податке, технички, одго-
варајуће прикрије. Сва документација и радови 
достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-уметнич-
ки факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 
бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА 
„МИЛОШ САВКОВИЋ”

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139, чланом 154 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 129/21) и то: да кан-
дидат има одговарајуће образовање – професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; професор енглеског језика и књижев-
ности и италијанског језика и књижевности; про-
фесор енглеског језика и књижевности и немач-
ког језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски про-
грам Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају да имају претходно 
завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама / програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески 
језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; 
Англистика; Енглески језик и књижевност са дру-
гом страном филологијом; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а не старије од шест 
месеци); да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од шест 
месеци). Уз попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију, диплому о стеченом 
образовању, држављанство Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, извод из казнене евиденције МУП-а 
РС, уверење из суда прибавља кандидат. Доказ о 
психичкој, физичкој, и здравственој способности 
прибавља кандидат који буде закључио уговор о 
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раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотоко-
пије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве 
са потребном документацијом доставити у року од 
8 дана од дана објављивања огласа на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс – наставник 
енглеског језика”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ „НАТАЛИЈА НАНА 
НЕДЕЉКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Наставник разредне наставе
на одређено време до истека мандата 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20), и то: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
02/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: оверену фотокопију дипло-
ме о стечном образовању, односно уверење ако 
диплома није издата; уверење да није осуђиван за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3. Зако-
на о основама система образовања и васпитања не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима – ово уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс” поштом на горе наведену 
адресу или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе сваког радног дана у времену од 
8-15 часова или путем телефона 034/313-622.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну област 
Математика, ужа научна област 

Математичка анализа са применама
у Институту за математику и информатику 

Факултета, на одређено време,  
на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
математичких наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим 
условима и поступку за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факулте-
та, Правилником о условима за избор наставни-
ка Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да 
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови. Сходно Упутству за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање наставника Универзитета у Кра-
гујевцу кандидат је обавезан да, све документе 
којима се доказују његови биографски подаци, као 
и обавезни и изборни елементи за избор у звање 
наставника предвиђени за одговарајуће науч-
но поље, достави у електронском облику, на тај 
начин што ће релевантна документа скенирати, у 
ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и сни-
мити (нарезати) на компакт диск, који се доставља 
уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”

36000 Краљево
Миомира Бркушанца Мишка 2

тел. 036/359-888

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
– др. закон 10/19, 6/20 и 129/2021) и то: да има 
одговарајуће средње образовањеу трајању од три 
године машинске струке, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски јазик, да има положен 
испит за рад са судовима под притиском (за рад 
и руковање на унутрашњој гасној котларници). 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем 
у радни однос у установама образовања и васпи-
тања), доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, уверење надлежног суда и извод из 
казнене евиденције полицијске управе – Одељење 
за казнену евиденцију (не старију од 6 месеци), 
уверење о положеном испиту за рад са судовима 
под притиском (за рад и руковање на унутрашњој 
гасној котларници) доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења одлуке о избору кандидата врши 
се провера психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима од стране Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова за пријем у радни однос 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу Послови, на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране 

Наставник немачког језика
са 21% радног времена,  

на одређено време, до повратка  
запослене са боловања

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама. Кандидат 
треба да поседује образовање из психолошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу сматра се да има обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона, а кандидат 
који нема образовање из претходног става оба-
везан 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.Кандидат 
треба и да има: психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обрзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја а потребну документацију заједно са пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; потврду или 
уверење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-

Посао се не чека,  
посао се тражи



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3923.03.2022. |  Број 979 |   

плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи или доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу – оригинал или 
оверена фотокопија; извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе – не старије од шест 
месеци од дана објављивања конкурса – оригинал 
или оверена фотокопија; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) – оригинал или овере-
на фотокопија; зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
који није стекао образовање на српском језику); 
доказ 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, одузи-
мање 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обрзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ представља 
уверење надлежног суда; оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; рад-
ну биографију. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса (лекарско уверење), а пре закључења 
уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору 
кандидата врши се провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима од стране 
Националне службе за запошљавање.

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: кандидат, треба да испуњава услове 
предвиђене чланом и 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 – др. закон 10/19, 6/20 и 129/2021), и 
то: да има одговарајуће образовање (основна шко-
ла) за рад на радном месту чистачице, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
јазик. Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular 
за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања), доставити: оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених, уверење надлежног 
суда и извод из казнене евиденције полицијске 
управе – Одељење за казнену евиденцију (не ста-
рију од 6 месеци), доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности (лекарско уве-
рење) доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења одлуке о избору кандидата врши 
се провера психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима од стране Националне службе 

за запошљавање. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова за пријем у радни однос 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”, на горе наведену адре-
су са назнаком „Пријава на конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента  
или ванредног професора  

за научну област Економске науке  
за ужу научну област  

Пословна информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктор наука из научне области за коју се 
наставник бира. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом 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) кан-
дидат треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – 
аутентично тумачење), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме – оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спре-
ми као и оверене фотокопије диплома о прет-
ходно завршеним нивоима студија, одговарајуће 
доказе надлежних органа у погледу неосуђива-
ности у смислу члана 72. став 4 Закона о високом 
образовању и члана 135. став 1 статута Универ-
зитета у Крагујевцу, списак научних и стручних 
радова као и саме радове и све остале доказе 
од значаја за избор. Сву документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса кандидати 
су дужни да доставе и у електронској форми на 
компакт диску – ЦД у складу са Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (доступно 
на: хттп: //www.кг.ац.рс/документи_избори.пхп.) 
Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу Факултет 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор наставника у звање 
доцента или ванредног професора за ужу науч-
ну област Пословна информатика”. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” и на интернет страници Универзи-
тета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб.

тел.037/3100-262

Чистач
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицинма; 3) ниосуђиваност 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат, уз попуњен и и одштапан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја прилаже: 
потписану биографију са контакт телефоном и 
адресом становања; оверену копију сведочанства 
о завршеном основном образовању; оригинал / 
оверену копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал / оверену копију уверења о држављан-
ству – не старијег од шест месеци; оригинал / ове-
рену копију извода из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе – не старије од шест месеци. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкур-
сна комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати за које конкурсна комисија 
утврди да поседују тражене доказе о испуњености 
услова за пријем у радни однос биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спсобности за 
рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ”
37240 Трстеник, Дамјана Максића 2

тел. 062/798-960

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које има: 1. одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закон, 
6/20 и 52/21) за наставника музичке школе и под-
ручије рада, за педагога и психолога; на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарене, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основама студија у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лица из става 1 тачка 1 подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. дозволу за рад (лиценцу за наставника или 
стручног сарадника); 3. обуку и положен испит за 
директора школе; 4. најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. доказ да није осуђивано, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
му је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полен слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. држављанство Републике Србије; 8.доказ 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: 
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оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставника музичке школе 
и подручије рада, педагога и психолога; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или обавештења о положеном испиту за лиценцу 
за наставника, васпитача или стручног сарадника; 
доказ о држављанству Репубике Србије (уверење 
о држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; доказ психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања из казнене евиден-
ције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ као и доказ да се не води 
поступак пред судом; доказ – потврду о најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања, 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о знању српског језика осим кандида-
та који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата, уколико је надзор 
вршен (извештај просветног саветника); уколико је 
кандидат предходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико 
је спољашње вредновање вршено); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказ о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно); доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора установе 
– уколико га поседује, уколико не поседује, доку-
ментација се неће сматрати непотпуном, изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног праз-
ника, или у други нерадан дан рок истиче истеком 
првог нерадног радног дана. Министар у року од 30 
дана од дана пријема документације врши избор 
директора школе и доноси решење о његовом име-
новању. Овера документације не старија од шест 
месеци. Пријаве се достављају поштом или лично 
са назнаком „Конкурс за директора” на горе наве-
дену адресу, а ближе информације могу добити 
лично или на број 037/710-022

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Наставник историје
са 37% радног времена,  

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник изборног програма  
– религије и цивилизације

са 21% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник права
са 10% радног времена,  

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник социологије  
са правима грађана

са 9% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте 
образовања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији и Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 140 и 
чланом 139 Закона о основама система образовња 
и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да је извр-
шена психолошка процена способности за рад 

са децом и ученицима; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да има знање српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интерент стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања – 
уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
за кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве доста-
вити лично или путем препоручене поште, на горе 
наведену адресу школе.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилника о организацији и систематиза-
цији послова средње школе „Свети Трифун” са 
домом ученика Александровац (основно образо-
вање, I степен стручне спреме, са или без иску-
ства); да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; да 
има држављанства Републике Србије; да поседује 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; 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 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, иза које није, у складу 
са Законом утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете; 
доказ да поседује одговарајуће образовање (ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе, сведочан-
ства или уверења); доказ да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци – 
оригинали или оверене фотокопије); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-

вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, иза које није, у складу са Законом утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а 
и уверење из суда не старије од 6 месеци – ори-
гинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ 
да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и која ће утврдити испуњеност 
услова за пријем кандидата у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве треба послати на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 037/3751-117.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник 
Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Живадин Апостоловић” и то: 1) да 
има одговарајуће образовање, завршена основна 
школа; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом, за кривич-
но дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полен слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да је држављанин Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријавни 
формулар који се попуњава на званичној интер-
нет страници МИнистарства просвете и одштам-
пан доставља школи, кандидат треба да приложи 
оригинал или оверену копију: доказа о завршеном 
основном образовању; уврење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених; уверење из казнене евиденције 
(не старије од шест месеци); кратка биографија. 
Доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
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способности за рад са децом и ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос иу чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у Националну службу за запошљавање 
у Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”
16215 Црна Трава

Оглас објављен 01.12.2021. године, у публикацији 
„Послови”, поништава се за радно место наставник 
физике са 50% радног времена.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”

16215 Црна Трава

Наставник физике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријему радни 
однос утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на: 1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника разредне наставе за рад у школи према 
чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образо-
вање наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, /2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021) и то: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, пријава која 
не садржи доказ о положеном испиту за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за лиценцу, доказ о познавању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад 

(доказује се овереном фотокопијом јавне исправе 
о стеченом образовању, а уколико стечено образо-
вање није на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад потребан је доказ да је кандидат 
положио испит из српског језика по програму одго-
варујће високошколске установе), уверење да нису 
осуђивани из групе кривичних дела из конкурса 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена копија, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена копија; извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рена копија; биографске податке, односно радну 
биографију са адресом и бројем телефона. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима – лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријавни формулар попунити на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-
KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са оста-
лом потребном документацијом доставити на адре-
су Основна школа „Александар Стојановић” 16215 
Црна Трава, са назнаком „Конкурс за наставника 
физике – не отварај”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Документа-
ција коју кандидати предају се не враћа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, 
тел. 016/811-105.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/600-449

Наставник српског језика и 
књижевности

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

до његовог повратка са функције

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); да испуњава услове у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
– испр. 13/2016, 2/2017 и 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и непостојање дискриминаторског понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: попуњени одштампани пријав-
ни формулар који кандидат преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (диплому о 
основним студијама и мастер студијама); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа 
у публикацији „Послови”); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”); оригинал или оверену фото-
копију уверења онеосуђиваности за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”); писмени доказ (уверење да је положио 
испит из српског језика одговарајуће високошкол-
ске установе, којим потврђује да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски 
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао 
на страном језику). Кандидати који испуњавају 

услове конкурса а који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се могу предати непо-
средно школи или преко поште на горе наведену 
адресу. Све информације у вези са огласом можете 
добити на телефон 016/600-449.

ЛОЗНИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел. 015/877-202

Наставник енглеског језика
са 51,11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/2019, 6/2020, 3/21, 4/21 и 129/21) 
и има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 10/2019 и 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 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, 19/202020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022). Члан 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и запостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. У складу са чланом 142 став 1 и 
2 Закона, обавезно образовање лица из члана 
140 Овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичних дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са европским системом преноса 
бодова. Образовање из става 1 овог члана настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Послове наставника енглеског 
језика могу обављати лица која су стекла звање: 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; дипломирани фило-
лог англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати 
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претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а потребну документацију, заједно 
са пријавним формуларом и кратком биографијом 
достављају школи и то: уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом или оверена фотокопија); оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом образо-
вању (потребно је доставити оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију 
дипломе са мастер студија уколико је кандидат 
поседује); оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); лекарско 
уверење да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима – 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; извод из казнене евиденције МУП-а 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци); потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити поштом или лично 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
називом „Конкурс – не отварај”, на адресу школе. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлеж-
не установе неће се узимати у разматрање као и 
неблаговремене и непотпуне пријаве.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечено одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. и образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова, односнно: степен и врста 
стручне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 
и 2/2021) – дипломирани инжењер електротехни-
ке, сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани електротех-
нички инжењер, смер електронски; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индус-

тријске енергетике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, смер електроника и 
телекомуникације; мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, предходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на свим студијским програмима, осим 
у области енергетике; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, студијски програм рачунар-
ске комуникације и предходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарсрва, на студијском програму рачунар-
ске мреже и комуникације. Кандидати треба и: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз 
пријаву доставе следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (за наставника) – 
ово образовање наставник је обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству РС (не старију од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности надлежне полицијске управе, као и уверење 
надлежног суда да није подигнута оптужница нити 
да се води истражни поступак. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима – доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се достављају лично или 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. За сва обавештења контакти-
рати секретара школе на тел. 015/876-016.

НИШ

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
122 ст. 2 и 5, чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20, 129/21), и то: да има одговарајуће високо 
образовање за наставника ове врсте школе и под-
ручја рада (Пољопривреда, производња и прера-
да хране и Хемија, неметали и графичарство), за 
педагога или психолога, које је стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад наставника, односно стручног сарадника; да 
има обуку и положен испит за директора установе; 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о 
стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о поседовању дозволе за рад настав-
ника (лиценца); доказ о положеном испиту за 
директора установе (лиценца за директора). Прија-
ва која не садржи доказ о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, 
а уколико по расписаном конкурсу буде изабрано 
лице које нема лиценцу за директора установе, 
биће у обавези да испит за директора положи у 
законском року; доказ о траженом радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење); доказ 
о неосуђиваности, у смислу чл. 139 ст. 1 тачка 3) 
Закона, не старији од шест месеци; доказ да није 
покренута истрага нити се води поступак пред 
надлежним судом, не старији од шест месеци; 
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест месеци; 
извештај просвеног саветника о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата (уколи-
ко га кандидат поседује); уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Сви наведе-
ни докази се достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Достављена документација се не враћа 
кандидату. Доступни подаци о кандидату корис-
те се искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се школи, на адресу: Прехрамбено-хе-
мијска школа, 18000 Ниш, Милојка Лешјанина бр. 
23, са назнаком „Конкурс за директора”.

ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
139 и чл. 140, ставовима 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021; у даљем тексту: Закон) – чл. 122 ст. 
2 Закона, а које има одговарајуће образовање за 
наставника, педагога и психолога основне школе 
из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одоговарајућег 
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образовања. (чл. 122 ст. 5 Закона), а изузетно 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 
1 и 2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
основне школе, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања 
(члан 122 став 6 Закона). Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни 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; у даљем тексту: Правилник) про-
писани су степен и врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Докази-
вање постојања услова: да има образовање из чл. 
139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона – доказује се 
подношењем оригинала или оверене фотокопије 
дипломе о стеченом високом образовању у сте-
пену и врсти из Правилника (уз мастер диплому 
прилаже се диплома основних студија у оригина-
лу или овереној фотокопији). Лица која су обра-
зовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је про-
писана чл. 140 Закона или су образовање стекли 
у систему војног школства или у иностранству, 
као доказ о испуњености услова у погледу стече-
ног образовања, достављају оверену фотокопију 
решења министарства надлежног за послове обра-
зовања (чл. 143 Закона); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима из чл. 139 ст. 1 тач. 2) Закона – доказује се 
подношењем лекарског уверења надлежне здрав-
ствене установе (не старије од шест месеци); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да 
није против кандидата покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора, – доказује се подношењем оригинала 
или оверене фотокопије уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова, надлежног 
Основног суда и потврда Повереника за заштиту 
равноправности (не старије од шест месеци); да је 
држављанин Републике Србије из чл. 139 ст. 1 тач. 
4) Закона доказује се подношењем оригинала или 
оверене фотокопије уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци); да зна српски језик као и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона лица која су 
одговарајуће образовање стекла на српском језику 
подносе доказ као за тачку 1, а уколико одгова-
рајуће високо образовање није стечено на српском 
језику доставља се оверена фото копија потврде/
уверења да је лице стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику или је 
положило испит из језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (члан 141 став 7 
Закона); да има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника из чл. 122 ст. 5 Закона 
– доказује се подношењем оригинала или оверене 
фотокопије дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе из чл. 122 ст. 5 Зако-
на – доказује се подношењем оверене фотокопије 
уверења о положеној обуци и испиту за директора 
(изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност (чл. 122 ст. 

9 Закона), а директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања 
на дужност, престаје дужност директора (члан 122 
став 10 Закона); да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања из чл. 
122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем потвр-
де/уверења или овереном фотокопијом истих изда-
тим од стране послодаваца код којих је обављао 
напред наведене послове; извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци), ориги-
нал односно његову оверену фотокопију. Осим 
утврђивања испуњености услова за избор дирек-
тора, комисија цени и доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) – чл. 123 ст. 14 Закона – 
те уколико је у раду кандидата таквог надзора 
било, кандидат треба да достави и извештај про-
светног саветника, у супротном потребно је доста-
вити потврде да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, издат од свих установа 
у којима је кандидат радио; Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – чл. 123 ст. 15 
Закона, у супротном је потребно доставити потврду 
да у периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор школе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Кандидати уз својеручно 
потписану пријаву достављају: преглед кретања у 
служби, својеручно потписану сагласност за обраду 
личних података за потребе спровођења поступка 
конкурса и достављања истих надлежном Минис-
тарству, биографске податке, предлог мера, орга-
низације и начина руковођења школом које би 
спровео као директор и конкурсну документацију 
наведену овим конкурсом путем поште или лично 
на напред наведену адресу са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Неблаго-
времена пријава је пријава која је поднета након 
истека рока на који је конкурс објављен. Непотпу-
на пријава је она пријава која не садржи траже-
ну конкурсну документацију. Пријаве на конкурс 
и достављена документација се не враћају канди-
датима. Лице задужено за контакт је координатор 
комисије секретар установе путем броја телефона: 
018/621-724.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор  

за ужу уметничку област Клавир

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу уметничку 

област Клавир

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу уметничку 

област Писмо,  
писмо и типографија

Наставник у звање доцент  
за ужу уметничку област Клавир, 

читање с листа и корепетиција
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у 
звање и заснивање радног односа наставника 
поред општих услова, треба да испуњавају и усло-
ве прописане чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету („Службени гласник 
РС” бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020), 
чланом 165. Статута Универзитета у Нишу, одред-
бама Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу и Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника Универзитета у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу” бр. 2/2020 и 1/2021 – даље: 
Ближи критеријуми). Испуњеност услова учесника 
конкурса за избор у звање наставника сагледава 
се на основу референци које је остварио у периоду 
од избора у претходно звање наставника до истека 
рока за пријављивање кандидата на Конкурс, осим 
када се први пут бира у звање наставника када се 
узимају у обзир референце у периоду од претход-
них 5 (пет) година од дана објављивања Конкур-
са. Приликом пријављивања на Конкурс кандида-
ти подносе: пријаву на Конкурс (образац пријаве 
на Конкурс кандидати могу преузети на интернет 
страници Факултета – www.artf.ni.ac.rs); оверене 
фотокопије диплома о свим завршеним нивоима 
акредитованих студија из области за коју је Кон-
курс објављен. У случају да кандидат уверењем 
доказује стечен стручни, академски, научни однос-
но уметнички назив, прилаже наведено уверење 
оригинал или оверену фотокопију, као и ориги-
нал потврде надлежне високошколске установе да 
диплома није издата; доказ о искуству у педагош-
ком раду са студентима (уколико поседују); биогра-
фију са библиографијом у штампаном и електрон-
ском облику – на компакт диску у Word формату 
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и 
потписан образац о испуњености услова за избор 
у звање наставника који се налази на wеб пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). 
За попуну обрасца потребно је да кандидат има 
кориснички налог на порталу www.npao.ni.ac.rs 
Уколико кандидат нема кориснички налог, потреб-
но је да се ради отварања налога јави Пројектанту 
информатичке инфраструктуре Факултета, путем 
електронске поште: dejan.krasic@artf.ni.ac.rs; про-
грам изборног концерта (за радна места под ред-
ним бројевима 1, 2 и 4); 10 (десет) оригиналних 
дела самостално реализованих из области за коју 
је Конкурс објављен (за радно место под редним 
бројем 3); уверење надлежне полицијске управе 
да против њих није изречена правноснажна пре-
суда за кривична дела против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи, не старије од шест месе-
ци. Кандидати одржавају изборни концерт, однос-
но изборну изложбу радова у складу са одред-
бама Правилника о изборној изложби, изборном 
концерту и изборном предавању – презентацији 
број 881/3 од 20.7.2020. године. који је доступан 
на интернет страници Факултета. Кандидати који 
конкуришу за избор у звања наставника одржавају 
и приступно предавање у складу са Правилником 
о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу, када је 
оно Ближим критеријумима предвиђено као оба-
везан услов за избор у звање наставника. Канди-
дати подносе пријаве на Конкурс са прилозима 
и радовима (конкурсну документацију) на адре-
су Факултета: Улица кнегиње Љубице 10, 18105 
Ниш. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања Конкурса. Неблаговремене 
пријаве и пријаве кандидата које нису поднете на 
начин прописан чланом 5 ставови 1 и 2 Правилни-
ка о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу, сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, 
о чему Факултет доноси посебан закључак и дос-
тавља га кандидату и Универзитету у Нишу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”

18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и то: имају одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
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предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке А) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012... 
1/2022) прописани су степен и врста образовања 
наставника у основној школи – информатика и 
рачунарство: професор, односно дипломирани про-
фесор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства или технич-
ког образовања); професор, односно дипломира-
ни професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипломира-
ни математичар, дипломирани физичар, дипломи-
рани информатичар (сви смерови и одсеци, са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); 
дипломирани инжењер (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обрзоавање до 
10. септембра 2005. године у области информатике, 
информационих технологија, организационих нау-
ка, електротехнике и рачунарске технике; дипломи-
рани економиста са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године у области информатике); мас-
тер професор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер про-
фесор (двопредметне студије) где је један предмет 
обавезно информатика; мастер математичар, мас-
тер физичар, мастер информатичар (свих смерова 
и одсека); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих нау-
ка, електротехнике и рачунарске технике; мастер 
економиста у области информатике; мастер дизја-
нер медија у образовању; мастер библиотекар-ин-
форматичар; мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техноло-
гија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике); мастер 
инжењер машинства. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају да имају у оквиру завршених 
основних студија положено најмање пет испита из 
информатичких предмета, од тога најмање један из 
области Програмирање и два предмета из једне или 
две следеће области-Математика и Теоријско рачу-
нарство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године савладало програм рачу-
нарства и информатике у трајању од најмање чети-
ри семестра; имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; нису 
осуђивани 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
имају држављанство Републике Србије; знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тач. 

1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању – оверена фотокопија дипломе, односно уве-
рења за лица којима још није издата диплома. Лице 
из тачке 1) – А) подтачка (2) доставља и доказ да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Лица са звањем мастер 
достављају и доказ да имају положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога нај-
мање један из области Програмирање и два пред-
мета из једне или две следеће области – Матема-
тика и Теоријско рачунарство у оквиру завршених 
основних академских студија. Лице које је на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године доставља доказ о 
савладаном програму рачунарства и информатике 
у трајању од најмање четири семестра; уверење 
о неосуђиваности, не старије од 6 месеци – уве-
рење из казнене евиденције издаје надлежна 
Полицијска управа МУП (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Канди-
дат доставља и своје контакт податке. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и сачињава обрзаложену листу свих 
кандидата који испуњавау услове. Директор доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, слати на 
адресу школе: Основна школа „Ратко Вукићевић”, 
18000 Ниш, Ратка Вукићевића бр. 5, или предати 
непосредно у секретаријату школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос – за радно место: наставник предметне 
наставе – информатика и рачунарство”. Рок за дос-
таву пријава школи је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне 
информације могу се добити на телефон школе: 
018/242-352.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш 

Генерала Милојка Лешјанина 23

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 
122 став 2 и 5., 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20, 129/21), и то: да има одговарајуће високо 
образовање за наставника ове врсте школе и под-
ручја рада (Текстилство и кожарство, Здравство 
и социјална заштита и Личне услуге), за педаго-
га или психолога, које је стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 

односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за 
рад наставника, односно стручног сарадника; да 
има обуку и положен испит за директора установе; 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: доказ о 
стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ о поседовању дозволе за рад настав-
ника (лиценца); доказ о положеном испиту за 
директора установе (лиценца за директора). Прија-
ва која не садржи доказ о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, 
а уколико по расписаном конкурсу буде изабрано 
лице које нема лиценцу за директора установе, 
биће у обавези да положи испит за директора у 
законском року; доказ о траженом радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење); доказ 
о неосуђиваности, у смислу чл. 139 ст. 1 тачка 3) 
Закона, не старији од шест месеци; доказ да није 
покренута истрага нити се води поступак пред 
надлежним судом, не старији од шест месеци; 
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест месеци; 
извештај просвеног саветника о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата (уколи-
ко га кандидат поседује); уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора Школе. Сви наведе-
ни докази се достављају у оригиналу или овереној 
фотокопији. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља 
се школи, на адресу: Школа моде и лепоте, 18000 
Ниш, Милојка Лешјанина бр. 23, са назнаком „Кон-
курс за директора.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧА ШКОЛА 
„НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 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 129/2021) за наставника, 
педагога или психолога за рад у подручју рада 
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школе, геодезија и грађевинарство и шумарство и 
обрада дрвета и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 (четири) године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачке 1) подтачке 
(2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; дозволе за рад 
за наставника, педагога или психолога и то за рад 
у школи у подручју рада којој припада школа; 
испуњеност услова за пријем у радни однос у уста-
нови за образовање и васпитање (члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања): има 
одговарајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да се против њега не води кривични посту-
пак и да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању у најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћајаи 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; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; најмање 8 (осам) година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; обуку 
и положен испит за директора школе (изабрани 
директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност). Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: Уз попуњени пријавни 
формулар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тено-
лошког развоја РС, кандидат треба да поднесе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању (не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију доказа о поседовању 
лиценце за рад (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију лиценце за директора уколико је кан-
дидат поседује (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству у области образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених/венчаних за 
жене (оригинал или оверена копија не старије од 6 
месеци); уверење да се против њега не води кри-
вични поступак (оригинал); уверење о неосуђива-
ности надлежне службе МУПа о подацима из казне-
не евиденције за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања и о непостојању дискриминаторног 
понашања (оригинал); доказ о знању српског јези-
ка (за кандидате који се нису школовали на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика, док је осталим кандида-
тима доказ о познавању српског језика диплома 
стечена школовањем у Србији); биографски пода-
ци са прегледом кретања у служби, адресом ста-
новања, бројем телефона, адресом електронске 
поште; доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење, оригинал); доказ о резул-
тату стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), уколико је вршен 
стручно педагошки надзор над радом кандидата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора; оквирни план рада за време мандата. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 

објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава 
које је непосредо предата Школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи радну биографију и све доказе о испуњености 
услова за избор чије се прилагање захтева кон-
курсом. Учесник конкурса може доказе о испуње-
ности услова за избор доставити после истека рока 
за достављање пријава на конкурс, али само ако 
учини вероватним да те доказе није могао да бла-
говремно прибави из оправданих разлога. Дока-
зе о оправданости разлога за пропуштање рока 
учесник конкурса је обавезан да достави заједно 
са накнадно поднетим доказима за избор. Прија-
ве са доказима о испуњености услова се подносе 
на адресу школе: Грађевинска техничка школа 
„Неимар”, 18000 Ниш, Београдска бр. 18, са наз-
наком „Конкурс за директора” или лично у прос-
торијама секретара школе, сваког радног дана од 
08.00-14.00 часова. За све информације обратити 
се секретару школе на телефон: 018/292-093.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „БРАТСТВО”
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

тел. 064/1875-302

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета  
(настава се изводи на босанском језику)

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће високо образовање – у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони 10/2019, 6/20 и129/21) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Да испуњава услове 
у погледу степена и врсте стручне спреме пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник – Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/21); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен 
пријавни формулар – формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања, који се 

налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs) и кратку биографију потребно је 
поднети и следећа документа: доказ о поседовању 
одговарајућег образовања (оригинал или оверена 
копија дипломе или уверења уколико није издата 
диплома), уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал и овере-
на копија); уверење о неосуђиваности издато од 
стране надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и уверење да за кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понашање 
– издато од стране Повереника за заштиту рав-
ноправности – не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија; доказ о знању српског језика 
и језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (босанског језика); кандидат доказује стече-
ним средњим, вишим или високим образовањем 
на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, или потврдом о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, у складу са чланом 142 
став 1 Закона о основама система обрзовања и вас-
питања (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 наведених дисциплина и 
потребно је да приложи доказ о томе) – оригинал 
или оверена копија. Кандидат који нема наведено 
образовање обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос као услов за полагање испита за лиценцу. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способност за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријавни формулар и документа о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се лич-
но или поштом, на горе наведену адресу. За додат-
не информације се обратите секретару школе на 
број: 064/1875-302.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/312-799

Наставник практичне наставе у 
текстилству

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

Наставник теоријске наставе у 
текстилству

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник информатике
са 50% норме, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Техничар одржавања рачунарске 
опреме

(IV ССС) са 50% норме, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник стручних предмета за 
образовни профил техничар дизајна 

графике у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Помоћни наставник у подручју рада 
текстилства и кожарства

(IV ССС) на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице, под условом прописаним Законом и ако: 1) 
има одговарајуће образовање по Правлинику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
2) има психичку, физичку и здраствену спосбност 
за рад са децом и ученицима 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвоа у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолоетног лицаили 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунардоним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4) има држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски и босански). Уз одштампа-
ни примеарк пријемног формулара који је пропи-
сан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: доказ 
о стручној спреми -диплома, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија; доказ 
о познавању језика на коме се обавља образов-
но васпитни рад, односно знање српског и босан-
ског језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском и 
босанском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програм одговарајуће 
високошколске установе, у скалду са чланом 141 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Напомена: лекарско уверење 
кандидат прилаже пре закључуивања угоовра о 

раду. Пријаве са потпуном документацијом дос-
тављају се горе на наведену адресу. Конкурс остаје 
отворен осам дана од дана оглашавања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Контакт телефон: 020/312-799.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област 
Историјскоправну радно место 
наставник за наставни предмет  

Римско право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор су предвиђени Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом 
Универзитета, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду, Статутом Факултета, Правил-
ником о условима и поступку за избор у звање и 
заснивање радног односа наставника и сарадника 
на Правном факултету у Новом Саду и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова на 
Правном факултету у Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплому или уве-
рење о научном степену/називу доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), дипло-
му о завршеном правном факултету (оригинал 
или оверену фотокопију), диплому о стеченом 
академском називу магистра правних наука (ори-
гинал или оверену фотокопију), односно дипломе 
о завршеним основним и мастер академским сту-
дијама права (оригинали или оверене фотокопије), 
списак својих научних радова и по један примерак 
тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Прав-
ни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића бр. 1.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
21000 Нови Сад, Раваничка 2

тел. 021/450-656

Наставник предметне наставе  
– математика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
потребно је да кандидати испуњавају и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то да: 1) имају одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања васпитања стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, однос-но групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука илиинтер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице које 
је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, као и чланом 2 став 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021 и 1/2022); 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3) – 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Поред општих услова, предност имају канди-
дати који поседују следеће способности и знања: 
најмање 3 године искуства на пословима настав-
ника математике; положен испит за лиценцу; 
одлично познавање рада на компјутеру; постигну-
те успехе са ученицима на такмичењима општин-
ског, окружног и државног нивоа; искуство у орга-
низацији школских такмичења; искуство у раду са 
студентима ПМФ-а, смер дипломирани професор 
математике

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
пеосвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.Уз пријавни 
формулар потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију, оверен 
препис (фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању), кандидати који су заврши-
ли и мастер студије достављају и диплому одго-
варјућих основних академских студија, уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци 
– докуменат издаје МУП Републике Србије, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених издатог на прописаном 
обрсцу са холограмом, не старије од 6 месеци.За 
лица која нису стекла образовање на српском јези-
ку – доказ о положеном испиту из српског језика 
с методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима, прилаже изабрани кандидат 
приликом закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број телефона и 
тачну адресу пребиваалишта кандидата. Пријавни 
формулар са траженом документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”, са назнаком „За конкурс”. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити подата о личности („Сл. глас-
ник РС” број 87/2018). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу  

научну област Стоматологија  
(Орална хирургија) 

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу  

научну област Хигијена

3. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Физикална медицина и 
рехабилитација

4. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу  
научну област Педијатрија

5. Наставник за избор у звање 
редовног или ванредног професора 
за ужу научну област Инфективне 

болести
на неодређено или одређено време  

до пет година

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија са анестезиологијом 
(Васкуларна хирургија) 

на одређено време до пет година 

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија са анестезиологијом 
(Ортопедска хирургија и 

трауматологија) 
на одређено време до пет година

8. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија са анестезиологијом 
(Дечја хирургија) 

на одређено време до пет година

9. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хирургија са анестезиологијом 
(Онколошка хирургија)

на одређено време до пет година

10. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време до пет година

11. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време до пет година

12. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Психологија
на одређено време до пет година

13. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Патологија
на одређено време до пет година

14. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Ургентна медицина
на одређено време до пет година

15. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Нефрологија) 

на одређено време до пет година

16. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Нефрологија) 

на одређено време до пет година

17. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија) 

на одређено време до пет година

18. Наставник за избор у звање 
ванредног професора или доцента за 
ужу научну област Здравствена нега

на одређено време до пет година

19. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Патолошка физиологија
на одређено време до пет година

20. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Ургентна медицина
на одређено време до пет година

21. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Фармакологија са токсикологијом и 
клиничком фармакологијом

на одређено време до пет година

22. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу научну 

област Социјална медицина
на одређено време до три године

23. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом 

(Анестезија са периоперативном 
медицином) 

на одређено време до три године

24 Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија) 

на одређено време до три године

25. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Онколошка хирургија) 
на одређено време до три године

26. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(Анестезија са периоперативном 
медицином) 

на одређено време до три године
2 извршиоца

27. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Педијатрија
на одређено време до три године

2 извршиоца

28. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област Општа 

медицина
на одређено време до три године

29. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Интерна медицина (Пулмологија) 
на одређено време до три године

30. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Интерна медицина (Кардиологија) 
на одређено време, до три године

31. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Стоматологија (Ортопедија вилица) 
на одређено време до три године

32. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Фармацеутска технологија са 
индустријском фармацијом и 

козметологијом
на одређено време до три године

33. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време до три године

34. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време до три године

4 извршиоца

35. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Радиологија
на одређено време до три године

2 извршиоца

36. Сарадник у настави за ужу научну 
област Психологија

на одређено време до једне године
2 извршиоца

37. Сарадник у настави за ужу научну 
област Здравствена нега

на одређено време до једне године

Услови 1–4: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за редовног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 23. Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета Нови Сад. 

Услови 5: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за редовног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 23. Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета Нови Сад или 
VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из области за коју се бира и остали услови 
за ванредног професора утврђени чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета Нови Сад. 

Услови 6–17: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета Нови Сад.

Услови 18: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
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условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и чланом 22 Правилника о избори-
ма у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета Нови Сад или VIII степен 
стручне спреме, научни назив доктора наука из 
области за коју се бира и остали услови за доцента 
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 21 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета Нови Сад. 

Услови 19–21: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звање наставника Универзитета 
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и чланом 21 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета Нови Сад.

Услови 22–24: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из уже научне области из 
које се бира а који је сваки од претходних нивоа 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 
85. Закона о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 34 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета Нови Сад.

Услови 25–30: студент докторских студија са 
завршеним интегрисаним академским студија-
ма медицине, који је сваки од претходних степе-
на студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Зако-
на о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Услови 31: студент докторских студија са завр-
шеним интегрисаним академским студијама сто-
матологије, који је сваки од претходних степена 
студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Зако-
на о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом 
Саду. Услови 32: студент докторских студија са 
завршеним интегрисаним академским студијама 
фармације, који је сваки од претходних степе-
на студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Зако-
на о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Услови 33: студент докторских студија са заврше-
ним интегрисаним академским студијама медицине, 
који је сваки од претходних степена студија завр-
шио просечном оценом најмање 8 (осам) и заврше-
ном здравственом специјализацијом из Нуклеарне 
медицине. Остали услови утврђени су чланом 84 
Закона о високом образовању, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 33 Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Услови 34: студент докторских студија са заврше-
ним интегрисаним академским студијама медицине, 
који је сваки од претходних степена студија завр-
шио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали 
услови утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду. 

Услови 35: студент докторских студија са завр-
шеним интегрисаним академским студијама меди-

цине, који је сваки од претходних степена студија 
завршио просечном оценом најмање 8 (осам) и 
завршеном одговарајућом здравственом специја-
лизацијом. Остали услови утврђени су чланом 84 
Закона о високом образовању, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 33 Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Услови 36: студент мастер академских студија 
психологије, који је основне академске студије 
психологије, завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 83 Зако-
на о високом образовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 32 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Услови 37: студент мастер академских студија 
здравствене неге, који је основне академске студије 
здравствене неге, завршио просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 83 
Закона о високом образовању, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 32 Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. 

Посебан услов: кандидати који конкуришу за кли-
ничке предмете подносе доказ да су у радном односу 
у установи која је наставна база Факултета.За канди-
дате који се први пут бирају у звање доцента способ-
ност за наставни рад оцениће се на основу приступ-
ног предавања из области за коју се бира (сходно 
члану 17 и 21 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача). Приступно преда-
вање ће се организовати у складу са Правилником 
Медицинског факултета Нови Сад о начињу извођења 
и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: 1. краћу биографију, 2. фотоко-
пију личне карте (уколико лична карта поседује 
чип, доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и једне 
и друге стране личне карте са јасно видљивим 
подацима), 3. оверене копије диплома (копија се 
оверава код јавног бележника/нотара), 4. списак 
радова и публикација (у два примерка), 5. ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени 
у списку, 6. образац упитника и образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 7. доказ о педагош-
ком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности; 8. доказ о некажњавању (преузима се 
у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се 
на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, 
Хајдук Вељкова, Нови Сад са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Медицински факултет задржава 
право да контактира пријављене кандидате за слу-
чај потребе допуне документације, те вас моли-
мо да доставите тачне податке за контакт. Доказ 
о некажњавању, можете доставити најкасније 30 
дана од дана објављивања конкурса, обзиром на 
потребну процедуру издавања предметног доказа. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (Гастроентерологија) 
на одређено време до три године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија са завршеним 
интегрисаним академским студијама медицине, 
који је сваки од претходних степена студија завр-
шио просечном оценом најмање 8 (осам). Остали 
услови утврђени су чланом 84 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и чланом 33. Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду. Кандидати који 

конкуришу подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: 1. краћу биографију, 2. фотоко-
пију личне карте (уколико лична карта поседује 
чип, доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и једне 
и друге стране личне карте са јасно видљивим 
подацима), 3. оверене копије диплома (копија се 
оверава код јавног бележника/нотара), 4. списак 
радова и публикација (у два примерка), 5. ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени у 
списку, 6. Образац упитника и Образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https: //www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 7. доказ о педагош-
ком искуству и позитивно оцењеној педагошкој 
активности; 8. доказ о некажњавању (преузима се 
у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се 
на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, 
Хајдук Вељкова, Нови Сад са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Медицински факултет задржава 
право да контактира пријављене кандидате за слу-
чај потребе допуне документације, те вас моли-
мо да доставите тачне податке за контакт. Доказ 
о некажњавању, можете доставити најкасније 30 
дана од дана објављивања конкурса, обзиром на 
потребну процедуру издавања предметног доказа. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел./факс: 013/626-121

e-mail: osopetrovbb@gmail.com

Васпитач
у припремном предшколском програму, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143, и 
чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21 
– даље: Закон). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Потребна документација коју 
треба доставити: пријавни формулар, радна био-
графија, оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућим образовању, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, доказ да кандидат није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (чл. 139 став 1 тачка 3 закона). Доказ да има 
психофизичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Избор се врши у 
складу са Законом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона у року од 8 дана од истека рока рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
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процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе из става 6 члана 154 Закона и 
сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року 
од 8 дана од обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе. Напред наведену документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом и 
радном биографијом, кандидати достављају лично 
или путем поште на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. 

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143, и 
чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21 
– даље: Закон), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Потребна документација коју треба 
доставити: пријавни формулар, радна биографија, 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућим образовању, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку), оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, доказ да кандидат није лице осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (чл. 139 
став 1 тачка 3 закона). Доказ да има психофизичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Избор се врши у складу са Законом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона у року од 8 дана 
од истека рока рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из става 
6 члана 154 Закона и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од 8 дана од обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
достављања образложене листе. Напред наведену 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и радном биографијом, кандидати дос-
тављају лично или путем поште на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. 

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно  
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има завршену средњу школу у трајању 
од четири године; да зна ромски језик; да има 
савладан програм обуке за педагошког асистента 
у складу са Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС” број 87/2019), да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење за кривично дело, 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
или групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да говори српски и ромски језик. 
Кандидати уз пријаву за конкурс треба да доставе 
у оригиналу или овереним фотокопијама које нису 
старије од 6 месеци: 1. диплому о стеченом обра-
зовању, 2. доказ о савладаном програму обуке за 
педагошког асистента, 3. извод из матичне књиге 
рођених; 4. уверење о држављанству; 5. доказ о 
неосуђиваности издат од МУП-а; 6. радну биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско уве-
рење о поседовању физичке, психичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно, пре 
закључења уговора о раду за кандидата који буде 
изабран. Пре доношења одлуке о избору, канди-
дати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Пријаву са потребним прилозима кан-
дидат треба у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у огласима Националне службе за запо-
шљавање „Послови” да достави на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се неће враћати кандидатима који 
су се пријавили на конкурс. Сви подаци кандидата 
биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а 
све у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Службени гласник РС” број 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ”
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

тел./факс: 013/626-121
e-mail: osopetrovbb@gmail.com

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена,  

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 143, и 
чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21 
– даље: Закон), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Потребна документација коју 
треба доставити: пријавни формулар, радна био-
графија, оверена фотокопија дипломе о стеченом 

одговарајућим образовању, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, доказ да кандидат није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних 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 
(чл. 139 став 1 тачка 3 закона). Доказ да има пси-
хофизичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Избор се врши у складу 
са Законом. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија која утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
у року од 8 дана од истека рока рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из става 6 члана 154 Закона и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од 8 дана 
од обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандида-
та у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Напред наведену документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом и радном 
биографијом, кандидати достављају лично или 
путем поште на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. 

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

Наставник енглеског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене  
одсутне запослене, преко 60 дана,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радних 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове за заснивање радног односа 
предвиђене чланом 139 и 140 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), посебне усло-
ве у погледу стручне спреме за радна места пред-
виђена Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручих 
сарадника и васпитача у стручним школама (8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20, 
1/21). 1. За радно место наставник енглеског јези-
ка и књижевности: професор енглеског језика и 
књижевности и остала звања предвиђена Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама (8/15, 11/16, 
13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20, 1/21). 
Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају 
наставник и стручни сарадник који су стекли одго-
варајуће високо образовање у смислу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и у смислу члана 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима, 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
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кривично дело за које изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме ост-
варује образовно васпитни рад. Наведени усло-
ви доказују се приликом пријема у радни однос. 
Доказ о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а испуњеност услова 2 
пре закључивања уговора о раду. Кандидат оба-
везно попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом доставља исти уз следећу документа-
цију: диплому (уверење) о одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фотоко-
пију не старију од 6 месеци); уверење да кандидат 
није кажњаван за горе наведена дела (оригинал 
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци) 
из Министарства унутрашњих послова; познавање 
српског језика кандидат доказује само кандидат 
чија диплома није издата на српском језику; рад-
на биографија (пожељна, није обавезна). У прија-
ви на конкурс кандидат обавезно треба да наведе 
тачну адресу и контакт телефон. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор у скла-
ду са Законом о основама система образовања и 
васпитања, а решење о избору доноси директор. 
Кандидати који буду изаабрани у ужи избор у року 
прописаном чланом 154 ЗОСОВ-а шаљу се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања и са њима обавља интервју; за рад-
но место обавља се интервју са кандидатима који 
су ушли у ужи избор. Пријаву поднети у року од 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови” лич-
но у Секретаријату школе (од 8 до 15 часова), или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације могу се добити на 
телефон 013/318-977. Неблаговремене и неуредне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18300 Пирот, Занатлијска бб.

Психолог
на одређено време, ради замене 
запослене, до њеног повратка са 

трудничког боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чла-
ну 139 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат треба да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове из члана 
6 тачка 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи: школски психолог, професор психологије, 
дипломирани психолог – општи смер или смер 

школске психологије, дипломирани школски пси-
холог – педагог, дипломирани школски-клинички 
психолог, дипломирани психолог, мастер психо-
лог, дипломирани психолог – мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани – мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ 
из развојно педагошких предмета. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на горе 
наведену адресу или у просторијама секретарија-
та школе у року од 8 дана од дана објављиваља 
конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: оверен 
препис дипломе (фотокопија) о завршеном школо-
вању; уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Васпитач установе
на одређено време ради замене  
одсутне запослене до повратка  
са фукције на коју је именована 

(мировање радног односа) 

УСЛОВИ: студије првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специја-
листичке студије), студије у трајању од три годи-
не или више образовање. Кандидат уз пријаву са 
кратком биографијом (ЦВ) прилаже документацију 
у овереним копијама: диплому о стеченој стручној 
спреми или уверење о дипломирању; виша школ-
ска спрема; уверење да се против њега не води 
кривични поступак, основни и виши суд; уверење о 
држављанству; трајни извод из МКР; копија личне 
карте; лекарско уверење; дозвола за рад васпита-
ча, лиценца; доказ из казнене евиденције; доказ о 
познавању српског језика.

Хигијеничар
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: основна школа или средња школа. Кан-
дидат уз пријаву са кратком биографијом (ЦВ) при-
лаже документацију у овереним копијама: сведо-
чанство о завршеној основној школи или диплома 
срење школе; уверење о држављанству; трајни 
извод из МКР; лекарско уверење; уверење да се 
против њега не води кривични поступак основни и 
виши суд; копија личне карте; уверење из казнене 
евиденције.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве сла-
ти на горе наведену адресу. За ближа обавештења 
обратити се на тел. 010/385-202.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2 
тел. 012/7643-190

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 

студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из члана 140 ста-
ва 1 тачке 1) подтачка (2) мора ди има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат треба да испуњава и услове 
у погледу степена и врсте образовања прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) за радно место за које конкурише; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве школи следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију), кратку био-
графију – ЦВ са адресом и бројем телефона. Доказ 
о знању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику или језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима – лекар-
ско уверење, не старије од 6 месеци, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
достављају се у затвореној коверти на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЛАНЕ” 

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Чистачица
за рад у објекту у Раброву

УСЛОВИ: да лице: 1) има стечен први степен стру-
чне спреме, односно завршену основну школу; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и то: кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан попуни пријавни 
формулар који је доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достави 
установи. Уз пријаву кандидат подноси оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената: све-
дочанство о завршеном основном образовању, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања (не старија од 6 месеци, 
прибавља се код надлежног органа МУП-а), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци или трајни), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу. 
Контакт телефон: 012/852-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у издвојеним одељењима школе 
у Бискупљу, Острову, Затоњу, Кусићу, 
Кисиљеву, Триброду и Тополовнику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аут. тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21); под одговарајућим образовањем подразу-
мева се високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правиликом о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21 и 1/22) за рад на радном месту настав-
ника енглеског језика; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштитећних међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може преу-
зети са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у устано-
вама образовања и васпитања), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним и попуњеним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану био-
графију кандидата; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(сведочаноство о завршеном основном образо-
вању); уверење МУП-а из казнене евиденције, 
доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; доказ предста-
вља потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика; 
копију возачке дозовле Б категорије; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани 
кандиадат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање као ни копије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс 
за енглески језик”. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, у року од 8 
дана од истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од 8 дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб.

Стручни сарадник – психолог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично 
тумачење), треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020, 129/21) и то да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020, 129/21), као и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да су стекли 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 

имају психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и босански језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар који преузима на 
званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља следећу документацију: 
оверен препис или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља пре 
закључења уговора о раду кандидат који заснује 
радни однос по конкурсу; уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља у надлежној полицијској упра-
ви МУП-а – не старије од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној копији, уверење о држављанству РС – 
оригинал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених (оригинал 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, доказ 
о познавању босанског језика као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад уколико 
одговарајуће образовање није стечено на босан-
ском језику, кандидат доставља у виду потврде, 
уверења или сертифика да је положио испит из 
босанског језика. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и буду иза-
брани 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 надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је 
да приложи доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) пре закључења уго-
вора о раду. Тражена документа достављају се у 
оригиналу или овереној копији, лично или послати 
у затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за достављање прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за информа-
ције: 020/741-185 (директор школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”

Кратова
31320 Прибој

1. Наставник разредне наставе
за рад у ИО Челице, на одређено време до 

повратка запослене са боловања а најдуже 
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
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бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18) кандидат треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и 
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и 129/21) и 
услове предвиђене Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19). Услови из став 1 члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да 
кандидат: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним 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 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из члан 139 став 1 тачке 
1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачке 2) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат мора да испуњава услове из чла-
на 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 
истог члана Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
и 10/19, 6/2020 и129/21) и то да: поседује одгова-
рајуће високо образовање за наставника разредне 
наставе у основној школи у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, матер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовања до 10.септембра 2005. године. Канди-
дат мора да испуњава услове из чл. 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и 
129/21). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи и то: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању (доказ не старији од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (доказ не старији од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности (доказ не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад – лиценцу за 
рад наставника, и радну биографију. Пријава кан-
дидата који није положио испит за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који се 
упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Основ-
на школа „Благоје Полић” Кратово, 31337 Кратово, 
Прибојска Бања, са назнаком „За конкурс”. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у разма-
трање. Све додатне информације можете добити 
на телефон 033/2436-048 или путем имејла школе 
osblagojepolickratovo@gmail.com

2. Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Кратову,  

на одређено време до повратка запослене 
са функције директора школе, а најдуже 

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („ Сл. гласник РС „ бр. 88/2017, 27/18 и 
10/19, 6/2020 и 129/21) и услове предвиђене Пра-
вилником о врсти и степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2 УСЛОВИ: поред општих услова пред-
виђених чланом 24 и 26. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланови-
ма: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 
1 тачка 1 подтачка /16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19). Услови из став 1 члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
да кандидат: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из члан 139 став 1 тачке 
1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 1 тач-
ке 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат мора да испуњава 
услове из члана 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и 
(2) и тачка 2 истог члана Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и129/21) и то 
да: поседује одговарајуће високо образовање за 
наставника разредне наставе у основној школи у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, матер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовања 
до 10.септембра 2005. године. Кандидат мора да 
испуњава услове из чл. 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020 и 129/21). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи и то: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању (доказ не старији од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (доказ не старији од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију доказа о неос-
уђиваности (доказ не старији од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију дозволе за рад – 
лиценцу за рад наставника и радну биографију. 
Пријава кандидата који није положио испит за 
лиценцу неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступка. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: Основна школа „Благоје 
Полић” Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, 
са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Све додатне информације можете добити на 
телефон 033/2436-048 или путем имејла школе 
osblagojepolickratovo@gmail.com

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11420 Смедеревска Паланка 
Трг хероја 21 

тел. 026/317-194

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: кандидати поред услова о стеченом одго-
варајућем образовању морају испуњавати и сле-
деће услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду), да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија), да имају држављанство Републике Србије 
(оригинал, не старији од шест месеци), да имају 
знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријемни формулар, који се попуњава 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја сви кандидати 
достављају и следећу документацију: 1. радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ, 2. доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом образовању, ако диплома није 
уручена), 3. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал, не старији од шест месеци), 
4. доказ о неосуђиваности коју издаје Министар-
ство унутрашњих послова (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија), 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал, не старији од 
6 месеци). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Кандидати попуњeн 
и одштампан пријавни формулар (на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) са потребном документа-
цијом достављају Установи искључиво преко поште 
на горе наведену адресу, са назнаком радног места 
на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Додат-
не информације о конкурсу кандидати могу добити 
у Правној служби ПУ „Чика Јова Змај” или пози-
вањем на број 026/317-194.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/641-290

Услед техничке грешке у огласу објављеном 
16.03.2022. године, у публикацији „Послови” (број 
978, страна 81), за директора школе на период 
од 4 године, објављена је погрешна адреса шко-
ле (11300 Смедерево, Црвене армије 156), и она 
исправно треба да гласи:

11300 Смедерево, 17. октобра 40

У осталом делу конкурс је непромењен. Овим 
путем се извињавмо оглашивачу и кандидатима.

www.nsz.gov.rs
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ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741
e-mail: oslozovik@gmail.com

Наставник физичког васпитања
са 40% радног времена,  

на одређено време до повратка  
запосленог са функције директора  

средње школе

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020), Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-
597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 
17/2021-75) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Радица Ранковић”у 
Лозовику и то: 1. да имају одговарајуће 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, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (морају да имају 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик на 
којем остварују образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: био-
графију кандидата, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (уколико је кандидат 
завршио образовање по прописима које важе од 
10. септембра 2005. године, доставља оверену 
фотокопију дипломе основних студија и овере-
ну фотокопију диломе мастер студија), уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика – језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. 

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Наставник немачког језика
за 52,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и чланом 3 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021 и 1/2022): професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност; професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Немачки језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно 
профил Немачки језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати 
претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама 
/ програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик. 2. 
Психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњеност услова 
под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, 
доказ о испуњености услова под 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријаву на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и са одштампаном 
пријавом подносе и следећа документа: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми; уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања издат од 
стране надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству; уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику подноси доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребним документима слати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона на број 025/840-041.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП”

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник здравствене неге
(за све образовне профиле осим 

образовних профила у стоматологији), 
подручје рада здравство и социјална 

заштита, на српском језику

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, и то ако: 
1. има одговарајуће образовање: за радно место 
наставник потребно је да кандидат има образо-
вање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), односно да је лице стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник 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. Поред тога, потребно је да 
кандидат има и образовање из члана 4 тачка 23) 
Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита. 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. има држављанство Републи-
ке Србије, 5. зна српски језик – на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке 1, 3, 4. и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2. (лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страни Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.
rs) а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем средњем и високом образовању у складу 
са чланом 4. тачка 23) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада здравство и социјална заштита; ригинал 
или оверена фотокопија доказа о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – издат од полицијске управе (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс); 
уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду о знању српског језика – доказ о положе-
ном испиту по програму одговарајуће високошкол-
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ске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
биографија – ЦВ. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија неће разматрати непотпуне и неблаговреме-
не пријаве. Пријава се сматра потпуном уколико 
садржи све доказе којима се потврђује испуњеност 
услова прописаних чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
а који су у конкурсу наведени у делу „услови” и 
„пријава на конкурс”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Пријава на конкурс са потребном 
документацијом се подноси на горе наведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” 
или непосредно у секретаријату школе, радним 
даном до 13.00 сати. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 закона. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. По пријему резултата психолошке 
процене Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, након чега обавља разговор са кандидатима 
са листе. Директор школе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу Школском одбору у року од осам дана од 
дана достављања решења. Информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе, телефон 
025/430-540.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 977 
од 09.03.2022. године, поништава се у целoсти.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Страни језик за 
економисте – енглески језик

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор линг-
вистичких наука. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуне и друге услове прописа-
не 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 допу-
не 13. фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. 
године, и 28. јануара 2022. године), Статута Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. 
маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. 
децембра 2018. године и 28. септембра 2020. годи-
не, Правилника о ближим мимималним условима за 
избор у звања наставника 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. 
године, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020. 
године – аутентично тумачење), и Правилника о 
избору наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. 
године. Пријаве кандидата са прилозима подносе 
се Економском факултету у Суботици, Сегедиски 
пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
Конкурса. Уз Пријаву приложити: Образац – Пода-
ци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета (2. одељак рефе-

рата о пријављеним кандидатима) у штампаној 
форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац 
и Упутство су доступни на сајту Универзитета у 
Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив 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 Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилницима 
Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати запримљену конкурсну 
документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање наставника страног 
језика за ужу научну област Страни 

језик за економисте – енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности / 
мастер филолог – англиста. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуне и друге услове про-
писане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 
67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 др. закон), Статута Универзи-
тета 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. септембра 
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 усло-
вима за избор у звања наставника на Универзите-
ту у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене 
и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. сеп-
тембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 
8. марта 2018. године, 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. новембра 2018. године. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса. Уз пријаву прило-
жити: Образац – Подаци о кандидату пријављеном 
на конкурс за избор у звање наставника Универзи-
тета (2. одељак реферата о пријављеним кандида-
тима) у штампаној форми и у електронској форми 
на ЦД-у (Образац и Упутство су доступни на сајту 
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), био-
графију, фотокопију личне карте (у случају чипо-
ване личне карте потребно је доставити очитану 
личну карту), оверене фотокопије диплома, спи-
сак радова и саме радове, потврду о томе да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, Ста-
тутом Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне 
и неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Пословна информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
пословне информатике, са докторском дисерта-
цијом из уже научне области Пословна информа-
тика. 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. зако-
ни, 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. фебруа-
ра 2019. године, 29. септембра 2020. године, и 28. 
јануара 2022. године), Статута Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. годи-
не, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године и 28. септембра 2020. године, Правилника 
о ближим мимималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. 
марта 2016. године (измене и допуне од 8. септем-
бра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 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. новембра 2018. годи-
не. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања Кон-
курса. Уз Пријаву приложити: Образац – Подаци 
о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета (2. одељак рефе-
рата о пријављеним кандидатима) у штампаној 
форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац 
и Упутство су доступни на сајту Универзитета у 
Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив 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 испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилницима Универ-
зитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. Факул-
тет неће враћати запримљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка -менаџмент и бизнис, са докторском дисерта-
цијом из уже научне области Менаџмент. Поред 
наведених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о висо-
ком 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. септембра 2020. године, и 28. јануа-
ра 2022 године), Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, са 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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изменама и допунама од 20. децембра 2018. годи-
не и 28. септембра 2020. године, Правилника о 
ближим мимималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. 
марта 2016. године (измене и допуне од 8. септем-
бра 2016. године, 22 септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 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. новембра 2018. годи-
не. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 
9-11, у року од 15 дана од дана објављивања Кон-
курса. Уз Пријаву приложити: Образац – Подаци 
о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета (2. одељак рефе-
рата о пријављеним кандидатима) у штампаној 
форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац 
и Упутство су доступни на сајту Универзитета у 
Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правос-
нажном пресудом осуђено за кривично дело про-
тив 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 испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилницима Универ-
зитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. Факул-
тет неће враћати запримљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Наставник дефектолог – 
олигофренолог

за рад у продуженом боравку  
у другом циклусу, на одређено време ради 

замене запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема – мастер дефекто-
лог, психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да кандидат има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: рок за доставу пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни 
да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них, доказ да је кандидат стекао образовање на 
језику на коме се обавља образовно-васпитни рад 
ако образовање није стечено на том језику, уве-
рење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трејању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична-
дела примање и дасвање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
пријавни формулар (са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја), кратку биографију. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу. Контакт 
телефон: 015/341-129.

УЖИЦЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

Медицинска сестра – васпитач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има: 1. 
средње образовање са звањем медицинска сес-
тра-васпитач; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има: 
одговарајуће образовање – високо образовање на 
студијама другог степена мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама првог степена (основне 
академске, однсоно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против праног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. 

Дефектолог
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање – висо-
ко образовање: на студијама другог степена мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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, про-
тив праног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад.

Чистачица

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање – завр-
шено основно образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 праног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: потпуну личну и радну биогрфију са 
адресом и контакт телефоном, диплому о стече-
ном образовању; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Пре закључења уговора о раду канди-
дат доставља доказ којим потврђује да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем 
поште, на горе наведену адресу, са назнаком „ За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона 031/864-188, локал 12. 
Конкурс траје осам дана од објављивања. Неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник информатике и рачунарства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 И 95/18 
– аутентично тумачење), пријављени кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21). Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
и 141 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и врсту стручне спреме пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања 
наставнијка и стручних сарадника у основним шко-
лама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2023, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од њамање 
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три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и уа које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) члана 139 ЗОСОВ саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у оверним фотокопија-
ма и неће се враћати кандидатима. Неблаговре-
мене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса, као и пријаве са неовере-
ном документацијом, неће се разматрати. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место наставника 
информатике и рачунарства”. Информације о кон-
курсу могу се добити путем телефона: 031/811-176. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију и ЦВ (радна биографија) у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 062/8825-735

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), пријављени кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020). Кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
врсту стручне спреме прописану у складу са чла-
ном 3 став 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020) -за радна места 
наставника електротехничке групе предмета; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) члана 139 ЗОСОВ 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Документација се доставља 
у оригиналима или у овереним фотокопијама не 
старијим од шест месеци и не враћа се кандида-
тима. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разматра-
ти. Пријаве доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком ”Пријава за конкурс за пријем у радни 
однос”. Информације о конкурсу могу се добити 

путем телефона: 062/8825-735. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију и 
ЦВ (радна биографија) у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148

тел.031/3512-694

Наставник предметне, практичне 
наставе и вежби / вежби и блок 

наставе, уже стручних предмета за 
образовни профил лабораторијски 

техничар, виши лабораторијски 
техничар, струковни медицинско-
лабораторијски технолог, виши 

медицинско-лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: 1. да су стекли одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 3 Закона основама сис-
тема образовања и васпитања: високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студије у трајању од три године или више 
образовање. Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
чланом 4 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 
5/19); 1а) обавезно образовање кандидата из тач-
ке 1) а у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о испуњености услова из тачке 2 доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати, поред биографије, треба да 
приложе следеће доказе: попуњен пријавни фор-
мулар; диплому о стеченом образовању, (оверена 
фотокопија); доказ о испуњености услова из тачке 
1а) – оверена фотокопија; доказ о неосуђиваности 
(не старији од шест месеци); уверење о држављан-
ству (оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оверена фотокопија). Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити лично или 
поштом на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 031/3512-694 – централа 
или 031/3500-531 – секретар школе.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини а то 
су: а то су: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Доказ о психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: 1. 
биографију, 2. доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми), 3. уверење о неосуђиваности – 
уверење из МУП-а (оригинал, не старије од 6 месе-
ци), 4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију), 6. доказ (уве-
рење) одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика, којим потврђује 
да зна језик на коме се остварује васпитни рад, тј. 
српски језик, уколико је одговарајуће образовање 
стекао на страноом језику (напомена: овај доказ 
не подноси кандидати који су одговрајуће обра-
зовање стекли на српском језику. Докази који се 
прилажу морају бити у оригинал или оверени пре-
писи/фортокопије. Кандидати који буду испуња-
валли услов за пријем у радни однос биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Кандидат који буде изабран, пре 
закључћења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спосопбности 
за рад са децом и ученицима. Решење о избору 
кандидата доноси директор школе у року од 8 дана 
од од дана достављања образложене листе из ста-
ва 7 члана 154. Закона. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на кон-
курс доставити лично или слати на горе наведену 
адресу путем препоручене пошиљке са назнаком 
„За конкурс на редно место наставника математи-
ке”. Благовременом пријавом на конкурс се сматра 
пријава која је предата непосредно послодавцу пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и путем телефона: 
031/3831-184.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба 
да испуњава следеће услове: да поседује одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме у складу са 
чланом 140 и 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 8. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); да у складу са чланом 142 Закона има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и 
попуњен образац пријавног формулара, потписане 
пријаве са радном биографијом у којој је потребно 
навести да ли и које програме зна да ради на рачу-
нару, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци од објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”) и уверење или потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора 
бити издато након објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”). Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете науке 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 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наставник дефектолог
у одељењу за децу са посебним потребама

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба 
да испуњава следеће услове: да поседује одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21) и чланом 3. став 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју инвалидитетомд 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” број 17/18); 
да у складу са чланом 142 Закона има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и 

попуњен образац пријавног формулара на званич-
ној интернет страници Министарства, потписане 
пријаве са радном биографијом у којој је потребно 
навести да ли и које програме зна да ради на рачу-
нару, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или ове-
рена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци од објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”) и уверење или потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) ЗООСОВ (уверење мора 
бити издато након објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”). Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете науке 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 адресу школе. Непот-
пуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ” 
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана  

до њеног повратка

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна 
спрема VII/1 степен, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
– наставник енглеског језика, испуњеност услова 
по прописима Закона о раду као и услова из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Доку-
ментација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће. За кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); 3.уверење о држављанству-ори-
гинал или оверену копију; 4. извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверену копију; 5. 
кратак ЦВ кандидата, а доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору, кандидати који испуњавају услове 
дужни су да се подвргну провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, при-
меном стандардизованих поступака у складу са 
чланом 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештен. Кандидат мора знати језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс неће бити разматране.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17523 Прешево, Железничка 14/б
тел. 017/664-524, 017/664-834

Наставик разредне наставе

Чистачица

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), у радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако има: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Одговарајуће 
образовање за радно место наставника разред-
не наставе има лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена, 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.) предвиђено 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Ближи услови у погледу сте-
пена и врсте образовања за наставника разредне 
наставе предвиђени су: Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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). Одговарајуће образовање за 
радно место чистачице има лице које је стекло 
основно образовање.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат треба да достави, у оргиналу или ове-
реној фотокопији, следећа документа: диплому 
о стеченом образовању и додатак дипломи (за 
завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата, 
док кандидати за радно место чистачице подносе 
сведочанство или уверење о завршеном основном 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); да лице зна српски језик (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању, а уколико је 
диплома стечена на другом језику доказ је потврда 
или сведочанство средње школе); уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци), доказ о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту подносе само 
кандидати за радно место наставника разредне 
наставе (кандидат који не поседује лиценцу дужан 
је да је стекне у року од две године од пријема у 
радни однос). Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидати попуњаваjу 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/ који се 
одштампан доставља школи заједно са потребном 
документацијом. Кандидати који за које се утврди 
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да испуњавају услове конкурса дужни су да присту-
пе провери психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Кандидати 
су дужни да у пријави наведу контакт телефон, 
како би били обавештени о поступку провере пси-
хофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности 
неће се разматрати. Документа се предају путем 
поште или непосредно у секретаријату школе. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос и подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса са назна-
ком: „Конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа 
„Вук Караџић” у Прешеву, 17523 Прешево, Желез-
ничка бр. 14/б. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб.
тел. 017/877-091

e-mail: osgdbos@gmail.com

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и 18/2021), и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1 подтачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи. 2. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик као и језик 
националне мањине (бугарски језик), на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани образац пријавног 
формулара кандидати достављају: очитану личну 
карту кандидата; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал, уверење 

не може бити старије од шест месеци); уверење 
о неосуђиваности надлежног основног и вишег 
суда (оригинал, уверење не може бити старије 
од шест месеци); уверење да се не води истрага 
пред надлежним основним и вишим јавним тужи-
лаштвом (оригинал, уверење не може бити старије 
од шест месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); крат-
ку биографију; доказ о познавању српског језика 
и језика националне мањине (бугарски језик) на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у устано-
ви се доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запо-
шљавање, која ће извршити процену применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова доставити путем поште 
на горе наведену адресу или лично код секретара 
школе, са назнаком „За конкурс, за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести радно место 
за које конкуришете)”. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. У пријави обавезно навести контакт 
телефон. Школа није у обавези да врати конкурсну 
документацију пријављеним кандидатима. Ближе 
информације о конкурсу кандидати могу добити 
од секретара школе, контакт телефон 017/877-091.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

17500 Врање, Ратаје
тел. 017/590-35

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Буштрању

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа прописане чланом 
139 Закона о основама система образована и вас-
питања и то: 1) да има одговарајуће образовање: 
кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 139 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020 и 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019. 02/20, 
8/20, 16/20, 3/21 и 4/21) за рад на радном месту 
наставника математике, 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способост за рад са ученицима, 3) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмањер три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимањке 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног правног саобраћаја и против човеч-
ности и других 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 држављанство 
Репубике Србије, 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 

пријавним формуларом достављају установи. Кан-
дидати достављају следећу документацију: ове-
рен препис / оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајћем образовању, кандидати који имају 
стечено образовање на мастер студијама, дужни 
су да доставе и диплому о стеченом образовању 
на основним студијама (оверена фотокопија); 
оверен препис / оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС; оверен препис / оверену фото-
копију извода из МКР; доказ да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима – изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду; доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује васпитно-обра-
овни рад подноси каднидат који није стекао дипло-
му на српском језику; доказ о неосуђиваности уве-
рење МУП-а из казнене евиденције – не старије 
од 6 месеци; радну биографију са контакт телефо-
ном. Кандидати коју су били на психолошкој про-
цени у последњих 6 месеци, достављју податак о 
томе када и где је извршена процена. Пријаве се 
подносе на адресу школе у року о 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, 
са назнаком „За конкурс – наставник математике”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 017/590-35.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”
17542 Врањска Бања

Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/7455-215

Професор српског језика
на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најкасније до 

њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: 1. одговарајућа школска спрема пред-
виђена 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 
кандидат има психичку, физичку издравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказе о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3) -5) представљају сас-
тавни део пријаве на конкурс, док доказ из става 
1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: у складу са чланом 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања кандида-
ти попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Кандидати су дужни да 
доставе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потисану пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, доказ о неосуђиваности, извод из казнене 
евиденције који издаје МУП Србије (не старије од 
шест месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ 
о знању српског језика и језика на којем се оства-
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рује образовно-васпитни рад у школи (осим кан-
дидата које су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад), доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење достваља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју 
именује директор школе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
који врши надлежна НСЗ, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на бројеве телефона које 
су навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама школе, а о 
месту и времену ће бити благовремено обавеште-
ни. Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кан-
дидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, број 87/18). Пријаве на конкурс 
доставити на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкуса у публикацији 
„Послови”, са назнаком „За конкурс”. За дадатне 
информације контакт телефон: 017/7455-218. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитрова бб.

тел. 017/877-360

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или 2) 
на основним студијама у трајању најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године за наставни-
ке опште средње школе, педагога или психолога. 
Поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника; 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 сту-
пања на дужност); поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; најмање осам година рада на посло-

вима образовања и васпитања у установи за обра-
зовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, обуку и положени испит за директора 
школе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); оверен препис 
/ фотокопију докумената о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; лекарско уве-
рење; потврду о радном искуству; уверење да се 
не води истрага; уверење из МУП-а; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су 
предходно обављали дужност директора школе); 
оверен препис / фотокопију лиценце за директора 
школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о свим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе, лично или на телефон: 017/877-360. 
Пријаве слати на горе наведену адресу: Гимназија 
Босилеград, 17540 Босилеград, Георги Димитров 
23, са назнаком „Пријава на конкурс за директора”.

ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА 
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

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

Професор физике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана  
а најкасније до краја школске године,  

са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен природно-математички факул-
тет, Департман за физику, звање мастер физичар. 
Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), и то: да поседује одговарајуће образо-
вање за наставника у складу с одредбама чл. 139, 
140, 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручној 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 изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад. 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. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: диплому или уверење о стеченом обра-
зовању – оригинал или оверену фотокопију, извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или оверену 
копију, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверену 
копију, доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021), и то: уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци) – оригинал или оверену копију, 
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверену 
копију, доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Минис тарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, тј. доказе о испуњености услова, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи (поштом или лично) на горе наведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на одређено време (не отварати)”. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/2014 
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир приликом доношења одлу-
ке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе. Контакт телефон: 017/825-051.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

17530 Сурдулица 
Сурдуличких мученика бб.

тел. 017/822-870

Професор математике
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године, 
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: завршен ПМФ факултет, дипломирани 
математичар, стечено високо образовање и струч-
ни назив мастер математичар, завршене основне 
студије, студије другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије.

Професор физике
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен физички факултет или ПМФ, 
Департман за физику, професор физике, дипл. 
физичар, стечено високо образовање, завршене 
основне студије, студије другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије.

Професор социологије
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 20% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер 
социологија, проф. социологије – дипл. социолог – 
мастер социологије, проф. филозофије и социоло-
гије; завршене основне студије, студије другог сте-
пена мастер академске студије, мастер струковне 
студије.
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Професор рачунарства и информатике
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен ФОН, ПМФ, Електронски Факул-
тет, проф. информатике, односно дипл. информа-
тичар, проф. математике; дипл. математичар; смер 
рачунарство и информатика, дипл. инжењер елек-
тронике; сви смерови осим енергетског, дипломи-
рани инењер за информационе системе, заврше-
не основне студије, студије другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије.

Професор руског језика
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки-филозофски факул-
тет, дипл. филолог на групи за руски језик и књи-
жевност.завршене основне студије, студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије.

Професор српског језика
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки-филозофски факул-
тет, дипл. филолог на групи за српски језик и 
књижевност, завршене основне студије, студије 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије.

Професор историје
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен филолошки-филозофски факул-
тет, на групи Департману за историју, завршене 
основне студије, студије другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије.

Професор психологије
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 10% радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, на гру-
пи Департману за психологију, завршене основне 
студије, студије другог степена мастер академске 
студије, стручни назив мастер психолог, мастер 
струковне студије.

Професор грађанског васпитања
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 15% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника 
гимназије, лице које је је похађало један или више 
програма за наставника грађанског васпитања.

Библиотекар – стручни сарадник
на одређено време, најкасније  

до 31.08.2022. године,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника 
гимназије, односно стручног сарадника – школског 
педагога или школског психолога.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме из 
члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања завршене основне студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. год. 
као и завршене студије другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање рад-
ног односа прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то да: 1) има 
одговарајуће образовање: прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон 

10/19, 6/20 и 129/2021), и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
доказе о не осуђиваности и истрази прибављене 
од стране основног суда као и основног и вишег 
јавног тужилаштва, оригинал или оверену фото-
копију доказа о знању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад – доказ да 
је кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о знању српског језика је у обаве-
зи да достави кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику, док кандидат 
који је одговарајуће образовање стекао на српском 
језику испуњеност овог услова доказује дипломом о 
стеченом образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доказује се овереном фотокопијом сведочан-
ства (средњег образовања), дипломе или потврде о 
положеном испиту о знању језика на одговарајућој 
високошколској установи. Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са децом и учени-
цима извршиће надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. У складу 
са чланом 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Конкурс траје 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве сла-
ти на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”, 17530 
Сурдулица, Сурдуличких мученика бб. Контакт тел. 
017/822-870.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и чланом 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21 даље: Закон) и то: да 
има одговарајуће високо образовање из члана 140 
став. 1 и 2 Закона за наставника ове стручне шко-
ле и подручја рада: машинство и обрада метала, 
електротехника и саобраћај, педагога и психолога, 
које је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групе предмета 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарујуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (у ком случају лице које има завршене 
ове студије другог степена мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета а осим напред наведеног одговарајућим 
образовањем сматра се и образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има дозволу за 
рад наставника (положен стручни испит-лиценца), 
педагога или психолога; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Рупублике Србије; да зна срп-
ски језик на којем 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 савладао 
обуку и да има положен испит за директора уста-
нове- лиценцу за директора (пријава ће сматрати 
потпуном уколико кандидат нема положен испит 
за директора школе – лиценцу за директора, али је 
изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
2 године од дана ступања на дужност). Потребна 
документација: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави као доказ о испуњености услова за 
избор директора школе и то: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем степену и врсти обра-
зовања у складу са чланом 140 Закона; оверену 
копију доказа о дозволи за рад наставника-лицен-
ца-стручни испит, педагога или психолога; доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима не 
старије од 6 месеци, 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 сматрати пот-
пуном а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора шко-
ле); доказ да није осуђиван у складу са чл. 139 ст. 
1 тачка 3 Закона, не старије од 6 месеци; ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених – не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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доказа да зна српски језик. Уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из члана 
140 став. 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа доставио и доказ 
да зна српски језик. Осим наведеног кандида-
ти достављају: биографију са кратким прегледом 
радних ангажовања, предлог програма рада дирек-
тора школе, оверену копију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања – доставља кандидат који 
је претходно обављао дужност директора, У складу 
са чланом 123 став 14 Закона, кандидат је дужан 
да достави оригинал или оверену копију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања ако га поседује. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању за 
избор директора оверавају се од стране надлеж-
ног органа, јер се у супротном неће узети у раз-
матрање. Кандидат попуњава пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http: //www.
mpn.gov.rs/wpo-content/uploads/2015/08/formular 
за пријаву на конкурс) а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља лично или поштом у претходно наведе-
ном року на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за избор директора – за коми-
сију за избор директора”. Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона број: 019/422-876. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу да пријављеним кандидатима враћа 
приложену документацију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БУЦКО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/530-249

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање чл. 141 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17… 129/21) и 
чл. 39. став 1 тачка 1) Закона о предшколском вас-
питању и образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/10… 
129/21); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и 
биографију приложе: попуњен пријавни формулар. 
који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; диплому о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); уверење, потврду о 
неосуђиваности (да није старија од шест месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ – потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику. 
Сва приложена документација мора бити у ори-
гиналу или овереном препису. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса, у листу „Послови”. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стра-
не директора. Кандидати који испуњавају услове 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом у националну службу за запошља-

вање. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу: Предшколска установа „Буцко” 
Сокобања, Митрополита Михаила број 16, 18230 
Сокобања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Оглас објављен 23.02.2022. године, у публикацији 
„Послови” број 975, за радно место домар / мајстор 
одржавања, на одређено време до повратка одсут-
ног запосленог на рад, поништава се у целости.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Сервирка
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона, и то: а) да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Петар Петровић Његош” у Зрењанину: II степен 
стручне спреме, односно завршена основна школа; 
б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкур-
са треба да доставе: 1. попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме – сведочанство о завршеној 
основној школи; 3. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
4. доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 5. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Уз пријавни формулар обавезно достави-
ти и кратку биографију. Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти на адресу школе: Основна школа „Петар 
Петровић Његош”, 23101 Зрењанин, Стражиловска 
б.б., лично или поштом са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбаче-
не. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 

услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандидати-
ма. Уколико кандидат не дође на разговор у зака-
заном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Комисија образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана од 
достављања образложене листе. Решење о избо-
ру кандидата се, када постане коначно, оглаша-
ва на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/563-840.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Секретар
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона, и то: а) да има одго-
варајуће образовање које је стекло: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије из правних наука), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године из прав-
них наука, по прописима који су уређивали високо 
бразовање до 10.септембара 2005. године; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкур-
са треба да доставе: 1. попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме – сведочанство о завршеној 
основној школи; 3. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
4. доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 5. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Уз пријавни формулар обавезно достави-
ти и кратку биографију. Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана од дана објављивања текста 
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конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти на адресу школе: Основна школа „Петар 
Петровић Његош”, 23101 Зрењанин, Стражиловска 
б.б., лично или поштом са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбаче-
не. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандидати-
ма. Уколико кандидат не дође на разговор у зака-
заном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Комисија образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана од 
достављања образложене листе. Решење о избо-
ру кандидата се, када постане коначно, оглаша-
ва на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/563-840.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
предмета базе података

на одређено време ради замене  
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
елеткротехника („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021): (1) 
дипломирани инжењер електротехнике; (2) дипло-
мирани инжењер електронике; (3) дипломирани 
математичар, смерови: програмерски, рачунарства 
и информатике; (4) професор информатике; (5) 
дипломирани инжењер за инфорамционе системе, 

односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; (6) 
дипломирани инжењер рачунарства; (7) дипло-
мирани математичар; (8) мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претхнодно завршене 
основне академске студије у области електротех-
нике и рачунарства, на свим студијским програми-
ма; (9) мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, студијски програм рачунарске комуникације и 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, на студијс-
ком програму рачунарске мреже и комуникације; 
(10) мастер математичар; (11) мастер информа-
тичар; (12) мастер инжењер информационих тех-
нологија; (13) мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони систе-
ми и технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунрске науке; (14) дипломирани математичар – 
информатичар. Лица из подтач. (8) – (13), која су 
стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информатике 
(од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области – Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом изда-
том од стране матичне високошколске установе. 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о траженој врсти и степену стручне спреме; доказ 
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, које према подаци-
ма из казнене евиденције издаје полицијска управа 
– уверење не сме бити старије од дана објављи-
вања конкурса; оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника – нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране.Пријаве за конкурс са доку-
ментацијом доставити лично или путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Наставник у сва звања  
(доцент / ванредни професор  

на одређено време од пет година, 
редовни професор на неодређено 

време), за ужу научну област  
Хемија и заштита животне средине

са 30% радног времена

Услови за звање редовног професора: доктор 
техничких наука, смисао за наставни рад, већи 
број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензија-
ма, односно већи број признатих уметничких ост-
варења значајних за развој уметности, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју науч-
ног-наставног подмлатка на факултету, учешће у 
завршним радовима на специјалистичким и мастер 
академским студијама. 

Услови за звање ванредног професора: доктор тех-
ничких наука, смисао за наставни рад, објављени 
научни, односно стручни радови са рецензијама у 
научним часописима или зборницима, као и више 
научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова сорта и сл), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник, монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју се 
бира и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима. 

Услови за звање доцента: доктор техничких нау-
ка, смисао за наставни рад, најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, научни и стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са рецензијама, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 87 Статута Факултета, чланом 
14 Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члан 3. Правилника о поступку за стицање звања 
и заснивање радног односа наставника Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

Сарадник у звање сарадник  
у настави за ужу научну област 

Инжењерство заштите  
животне средине

на одређено време од једне године

Услови за звање сарадника у настави: студент мас-
тер академских или специјалистичких академских 
студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам (8).

ОСТАЛО: пријаве са прилозима: докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фото-
копије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове, подносе се 
Факултету у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” на адресу: Технички факул-
тет „Михајло Пупин” Зрењанин Ђуре Ђаковића б.б. 
/ за конкурс. Контакт телефон: 023/550-515.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе – 
предмета заштита информационих 
система и предмета програмирање 

мобилних уређаја
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
елеткротехника („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021): (1) 
дипломирани инжењер електротехнике; (2) дипло-
мирани инжењер електронике; (3) дипломирани 
математичар, смерови: програмерски, рачунарства 
и информатике, (4) професор информатике, (5) 
дипломирани инжењер за инфорамционе системе, 
односно дипломирани инжењер организације за 
информационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије; (6) 
дипломирани инжењер рачунарства; (7) дипло-
мирани математичар; (8) мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претхнодно завршене 
основне академске студије у области електротех-
нике и рачунарства, на свим студијским програми-
ма; (9) мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, студијски програм рачунарске комуникације и 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, на студијс-
ком програму рачунарске мреже и комуникације; 
(10) мастер математичар; (11) мастер информа-
тичар; (12) мастер инжењер информационих тех-
нологија; (13) мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информациони систе-
ми и технологије или Софтверско инжењерство и 
рачунрске науке), (14) дипломирани математичар 
– информатичар. Лица из подтач. (8) – (13), која 
су стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информатике 
(од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области – Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом изда-
том од стране матичне високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да доставе: Попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме; доказ о испуњавању 
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно 
васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија). Оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из казне-
не евиденције издаје полицијска управа. Уверење 
не сме бити старије од дана објављивања конкур-
са. Оригинал уверење о држављанству Републи-
ке Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена: све 
фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс 
морају бити оверене од стране јавног бележника 
– нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве за конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) лице које има одговарајуће образо-
вање за наставника у основној школи, педаго-
га или психолога на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
ако има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, и лице са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) које 
има одговарајуће радно искуство од најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 3) које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) које није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено Законом; 5) које има 
држављанство Републике Србије; 6) које зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7) 
које има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе. Кандидат школи доставља 
следећа документа: пријаву на конкурс на пријав-
ном формулару који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; фотокопију личне карте, односно био-
метријски очитане личне карте; биографију која 
између осталог садржи и број фиксног или мобил-
ног телефона, адресу пребивалишта, адресу елек-
тронске поште, као и податке о кретању у служби 
или радном односу и предлог мера, организације 
и начина руковођења школом коју би спровео као 

директор школе; сведочанство о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење да кандидат има 
одговарајуће радно искуство на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања које садржи јасно наведено радно 
место на којем је стекао тражено искуство; уве-
рење о положеном испиту за лиценцу или струч-
ном испиту; уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
за кандидате који су променили име или презиме 
после издавања дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење полицијске управе да кан-
дидат 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од шест месе-
ци; уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави уверење 
високошколске установе да зна српски језик као 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење о положеном испиту за директора 
школе (пријава која не садржи уверење о положе-
ном испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обаве-
зи да у законском року положи испит за директо-
ра школе); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико је надзор вршен, а уколико 
није кандидат прилаже изјаву о истом; уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколи-
ко је спољашње вредновање вршено) а уколико 
није кандидат прилаже изјаву о истом. Лекарско 
уверење медицине рада као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Документација се доставља у 
три примерка (један примерак чини оригинал или 
фотокопија наведене документације коју је ове-
рио јавни бележник, а два примерка достављају 
се као обичне фотокопије). Неблаговремене прија-
ве, пријаве без попуњеног пријавног формулара, 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова кон-
курса је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адре-
су школе или донети лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Пријаве се 
достављају на адресу: Основна школа „Др Бошко 
Вребалов”, Српских владара 63, 23270 Меленци, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе 
куварство-практична настава, 

националне кухиње
на мађарском језику

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања однос-
но да: 1. има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
које је стекло на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и 
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студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем, односно послове наставника практичне 
наставе у стручној школи може да обавља и лице 
са одговарајућим средњим образовањем и положе-
ним специјалистичким испитом, односно мајстор-
ским испитом и петогодишњим радним искуством 
у струци после стеченог специјалистичког однос-
но мајсторског испита. 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство РС; 5. 
зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18, 
2/20, 14/2020 и 1/2021), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из опште-образов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 – испр.13/16, 2/201, 13/2018, 
7/19, 14/20 и 15/20) и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова бр. 03-1/420 од 
24.08.2020. године и дел. 03-1/474 од 24.08.2021. 
године, услове испуњавају: (1) виши стручни рад-
ник технологије куварства; (2) гастролог; (3) виши 
стручни радник угоститељско туристичке струке, 
занимање кулинарство; (4) виши стручни радник 
у угоститељству, смер кулинарство; (5) виши угос-
титељ; (6) виши угоститељ – гастролог; (7) виши 
стручни радник – комерцијалист угоститељства; 
(8) комерцијалист угоститељства; (9) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; (10) менаџер 
хотелијерства, смер гастрологија; (11) менаџер 
у гастрономији; (12) струковни менаџер гастро-
номије; (13) струковни менаџер гастрономије из 
области менаџмента и бизниса; (14) струковни еко-
номиста за туризам и угоститељство; (15) струков-
ни економиста на студијском програму – туризам 
и угоститељство; (16) економиста за туризам и 
угоститељство; (17) дипломирани менаџер гастро-
номије; (18) дипломирани менаџер – гастрономија; 
(19) дипломирани економиста – менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако 
су на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (20) виши 
стручни радник организатор пословања у угости-
тељству – одсек кулинарство; (21) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Менаџер у гастрономији; (22) 
дипломирани економиста – менаџер за хотелијер-
ство, ако су на основним академским студијама 
изучавани наставни садржаји из области предме-
та; (23) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму 
Туризам и хотелијерство, ако су на основним ака-
демским студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (24) струковни менаџер у тури-
зму и угоститељству, ако су изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (25) специјалиста 
струковни економиста за пословну економију и 
менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су 
изучавани наставни садржаји из области предмета. 

Лице из тачке 20) мора имати претходно стечено 
средње образовање за образовни профил: кувар, 
кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски 
техничар. Учесници конкурса за наведена радна 
места обавезно треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије. Доказ о познавању српског језика, дос-
тавља кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику, а уколико конкурише за радно место 
наставника куварства на мађарском језику неоп-
ходно је да достави оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеној основној, средњој, 
вишој или високој стручној спреми на којем изводи 
образовно-васпитни рад или оригинал или овере-
ну фотокопију потврде односно уверења којим се 
доказује да је положио испит из језика на којем 
изводи образовно-васпитни рад по програму одго-
варајуће високошколске установе. 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 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Кандидати који 
буду испуњавали услове конкурса и буду изабра-
ни у ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем телефона који су навели у прија-
вама или путем имејла. Уколико кандидат који је 
поднео потпуну и благовремену документацију не 
дође на разговор или проверу поседовања знања 
рада на рачунару у заказаном термину, сматраће 
се да је одустао и његова пријава ће се одбаци-
ти. Пријаве се шаљу поштом на адресу: Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић” Зрењанин, 
23101 Зрењанин, Скерлићева 2, са назнаком „За 
конкурс на неодређено време”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе 
Математика

са 50% радног времена,  
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе Увод у 
јавну администрацију, Увод у право, 
Коресподенција и правни послови, 

Матична евиденција, Матична 
евиденција блок, Послови правног 
промета, Социологија са правима 

грађана на мађарском језику
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања које је стекло а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог степена 

из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство РС; 5. зна српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Врста и 
степен стручне спреме прописана је подзаконским 
актом и то: Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из опште-образовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр. 13/16, 2/201, 13/2018, 7/19, 14/20, 
15/20 и 1/2021). Радно место Математика: (1) про-
фесор математике; (2) дипломирани математичар; 
(3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар – информатичар; (6) дипломирани 
математичар – професор математике; (7) дипло-
мирани математичар за математику економије; (8) 
професор математике – теоријско усмерење; (9) 
професор математике – теоријски смер; (10) про-
фесор математике и рачунарства; (11) професор 
информатике – математике; (12) професор хемије 
– математике; (13) професор географије – мате-
матике; (14) професор физике – математике; (15) 
професор биологије – математике; (16) дипломи-
рани математичар – астроном; (17) дипломирани 
математичар – теоријска математика; (18) дипло-
мирани математичар – примењена математика; 
(19) дипломирани математичар – математика 
финансија; (20) дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије); 
(21) дипломирани информатичар; (22) дипломи-
рани професор математике – мастер; (23) дипло-
мирани математичар – мастер; (24) мастер мате-
матичар; (25) мастер професор математике; (26) 
мастер математичар – професор математике. Лице 
из тачке 13) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тач-
ке, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Математика може да изводи и: 
мастер професор математике и информатике; мас-
тер професор информатике и математике; мастер 
професор физике и математике; мастер професор 
математике и физике. Лице из става 3 ове тачке 
мора да има претходно завршене основне академ-
ске студије двопредметне наставе математике и 
информатике или математике и физике. Наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета математика у подручју рада Економија, право 
и администрација може да изводи: дипломирани 
математичар – мастер математике финансија. Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС” бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020) 
за радно место Наставника предметне наставе: 
Увод у јавну администрацију, Увод у право, Корес-
поденција и правни послови, Матична евиденција, 
Мат. Евиденција блок, Послови правног проме-
та, услове испуњава (1) дипломирани правник; 
(2) мастер правник, претходно завршене основне 
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академске и мастер студије у области правних 
наука. За радно место под бр. 2 Наставника пред-
мета социологија са правима грађана у одељењу 
на мађарском језику Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 – испр. 13/16, 2/201, 13/2018, 
7/19, 14/20, 15/20 и 1/2021) услове испуњава: (1) 
дипломирани социолог (2) дипломирани прав-
ник, (3) дипломирани политиколог сви смерови 
осим смера социјални рад, социјална политика и 
новинарски смер, (4) професор социологије, (5) 
професор филозофије и социологије (6) профе-
сор социологије и филозофије, (7) мастер про-
фесор предметне наставе-мора имати претходно 
завршене основне академске студије социологије 

или основне академске студије из области права, 
(8) мастер социолог, (9) мастер правник. Учесни-
ци конкурса треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло основно, средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарају-
че високошколске установе, оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Минис-

тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 4) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Економско-трговин-
ска школа „Јован Трајковић” Зрењанин, 23000 
Зрењанин, Скерлићева 2, са назнаком „За кон-
курс”.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Дводневну манифестацију, коју је Шумадија сајам орга-
низовао уз подршку крагујевачке Филијале Националне 

службе за запошљавање и Школске управе, а под покрови-
тељством Града Крагујевца, свечано је отворила начелница 
Шумадијског округа Биљана Илић Стошић у присуству ди-
ректорке Филијале Крагујевац НСЗ Горице Бачанин, декана 
Економског факултета у Крагујевцу др Петра Веселиновића 
и представника Градске управе.

Отварајући сајам, начелница Шумадијског округа је ђа-
цима пожелела да по својој мери изаберу школу или факул-
тет, послодавцима да пронађу одговарајуће раднике за своје 
фирме, а незапосленим суграђанима да добију запослење.

- Данас ће многи млади људи можда наићи на свој 
судбински путоказ. Овде се представља  комплетно средње, 
више и високо образовање, али оно што је најважније је то 
да ће њима овде бити омогућен и директан контакт са тр-
жиштем рада и будућим послодавцима.

Према речима декана Економског факултета, Сајам 
образовања и запошљавања представља добру симбиозу 
теорије и праксе која помаже да се тржиште рада у нашој 
земљи продубљује и постаје све флексибилније.

- На данашњем сајму је присутно 30 послодаваца који 
ће незапосленим крагујевчанима понудити више од 800 рад-
них места. Сајам запошљавања једна је од наших мера која 
даје изузетно добре резултате, јер послодавцима омогућава 
директан контакт са незапосленима и прикупљање великог 
броја радних биографија, а незапосленима пружа прилику да 
конкуришу на више радних места код различитих послода-
ваца - истакла је директорка филијале НСЗ, захваливши се  

учесницима сајма који, како је рекла, препознају у Национал-
ној служби за запошљавање доброг и поузданог партнера.

На сајму запошљавања највише слободних послова је 
било понуђено радницима машинских и металских зани-
мања, од трећег до седмог степена стручне спреме, попут 
бравара, заваривача, бравара-монтера, оператера на CNC 
машинама и дипломираних машинских инжењера разли-
читих смерова. Компанијама које су учествовале на сајму 
били су потребни и магационери, електричари, виљушка-
ристи, шивачи, конфекционари, кувари, конобари, столари 
и тапетари, али и велики број других различитих профила.

Незапослени су на сајму имали прилику да предају 
своје радне биографије (CV) и конкуришу за радна места код 
компанија Wacker Neuson, Adient Seating, Simens Mobility, 
Yanfeng Seating, Форма идеале, Ником, Adient Interiors, 
ХТД Шумарице, Berteks tekstile, Тригано приколице, Трна-
ва промет, Застава ковачница, Технички ремонтни завод, 
Regent Lighting. На сајму је учествовао и Леони из Краље-
ва, који је тражио раднике у производњи, достављаче ма-
теријала, магационере, техничаре одржавања и инжињере.

Током манифестације, сви послодавци су упознати са 
актуелним програмима и мерама које спроводи Национал-
на служба за запошљавање, а које се могу користити при-
ликом запошљавања нових радника. На Сајму образовања 
и запошљавања су се, поред компанија, представиле и број-
не основне и средње школе, државни и приватни факулте-
ти, са својим наставним и студијским програмима.

Јелена Зорнић

У Крагујевцу одржан Сајам образовања и запошљавања

Тридесет компанија понудило више 
од 800 радних места

Тринаести по реду Сајам образовања и запошљавања у Крагујевцу окупио 
је прошле недеље на Шумадија сајму велики број државних и приватних 

образовних установа, послодаваца и агенција за запошљавање и 
посредовање у запошљавању.
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Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић данас је у Филијали Јагодина уручио 

послодавцима одлуке о одобравању субвенција за запошља-
вање незапослених лица из категорија теже запошљивих. 
Том приликом Мартиновић је поручио да је Национална 
служба у протеклом периоду презентовала послодавцима 
широм Србије услове актуелних јавних позива, а да је ре-
зултат тога данашња додела првих одлука о одобравању 
субвенција послодавцима за запошљавање нових радника.

- План Националне службе за запошљавање је да то-
ком ове године у мере активне политике запошљавања 
укључи преко 20.000 незапослених лица са своје евиден-
ције, првенствено теже запошљиве категорије лица која без 
подршке државе и Националне службе не би имала тако 
велике шансе на тржишту рада. У прошлој години у Помо-
равском округу је пласирано 200 милиона динара и близу 

1.000 лица је укључено у разне програме запошљавања, 
тако да се слика на тржишту рада креће у позитивном сме-
ру – рекао је директор НСЗ.

У обраћању присутнима, в.д. директора јагодинске Фи-
лијале НСЗ Светлана Митровић је истакла да субвенција 
која се креће од 200 до 300 хиљада динара, зависно од 
степена развијености општине и категорије лица, предста-
вља финансијску подршку за послодавце, а за Националну 
службу је веома значајна с обзиром на то да ће се код ових 
послодаваца запослити лица која су стратешким докумен-
тима Националне службе препозната као категорија теже 
запошљивих, попут старијих од 50 година, младих до 30 
година без завршеног средњег образовања, дугорочно не-
запослених, социјално угрожених, особа са инвалидитетом 
и слично.

Власница компаније „Краљ сировина” из Рековца Јас-
мина Радојичић је истакла да са Националном службом 
остварује одличну сарадњу. Уз коришћење субвенције за 
самозапошљавање пре пет година је покренула посао ре-
циклаже амбалажног отпада и метала, а сада је у прилици 
да запосли пет нових радника, такође уз субвенцију НСЗ, 
јер се пословање њене фирме шири и развија. Како је рекла, 
подршка Националне службе је за њу значајна и потрудиће 
се да све раднике задржи у радном односу јер је то у инте-
ресу и компаније и њих.

Национална служба за запошљавање је током протекле 
године у великој мери дигитализовала и иновирала своје 
услуге, чиме је олакшала конкурисање за различите мере 
запошљавања. Из јагодинске Филијале НСЗ напомињу да 
се са развојем сарадње и подстицајима кроз субвенције за 
послодавце шире и могућности за смањење незапослености.

Оливера Ђорђевић

Јагодинским послодавцима уручене одлуке за нова запошљавања

Теже запошљиви добили 
прилику да раде

Филијала Јагодина одобрила је субвенције за 40 послодаваца, у укупном 
износу од 12.250.000 динара, код којих ће бити запослено 54 незапослених, 

од којих 10 особа са инвалидитетом. До краја године планирано је да се 
одобре субвенција за запошљавање још 38 незапослених.
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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


	_GoBack
	_Hlk98327688
	_Hlk98327708
	_Hlk98328288
	_Hlk98331267
	_Hlk91066985
	_Hlk98146392
	_Hlk64031264
	_Hlk91067779

