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У Краљеву сајам запошљавања и уговори за стручну праксу

ПОСЛОДАВЦИ ТРАЖИЛИ
1000 РАДНИКА
На краљевачком сајму запошљавања 34 послодавца понудила су око 1000
радних места свих профила, а највећа потражња је била за радницима у
производњи. По отварању сајма, свечано су уручени уговори за стручну
праксу, један од актуелних јавних позива НСЗ, за 39 младих људи који
први пут ступају у свет рада. Сајам је у Дому војске, почетком априла
организовала краљевачка Филијала НСЗ.

К

омпаније, попут „Леонија”, „Eurotaya” и „Гира” тражиле су раднике, без обзира на радно искуство и
степен образовања. „Елипса” и „О!Филип” исказале су потребу за великим
бројем текстилних радника. Тражени
су и радници електро, металске и машинске струке, угоститељи, занатски
радници, радници медицинске струке,
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комерцијалисти и трговци. На сајму су
учествовали и послодавци са Копаоника, попут хотела „Сребрна лисица”,
„Горски” и „Кварт” и предузећа за запошљавање и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом.
Сајам је отворио заменик градоначелника Краљева Вукман Ракочевић који је подсетио да Краљево дужи
низ година удружује средства са НСЗ
за подстицај запошљавању и да је ове
године у ту сврху из буџета издвојило
8 милиона динара.
Учеснике сајма поздравила је директорка краљевачке Филијале НСЗ
Снежана Прелић, која је указала да је
у односу на исти период прошле године на евиденцији НСЗ у Краљеву 11%
мање лица, односно да је број незапослених смањен за 1000 људи, а да је

тржиште рада врло живо и потражња
за радном снагом никад већа.
Присутнима се обратила и Бојана
Маринковић начелница Школске управе Краљева, изразивши задовољство
сарадњом са НСЗ и локалном привредом у спровођењу дуалног образовања
и приликом да се ученици и студенти
упознају са тржиштем рада.
Сајам је посетило преко 1000 незапослених лица, који су имали прилику да се представе послодавцима
и оставе им своје радне биографије.
Прилику да посете сајам искористили
су и студенти Машинског факултета у
Краљеву, као и ученици завршних разреда средњих стручних школа.
Србислав Антонијевић
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст Редакција:
огласа за
слободна радна места можете
Катарина Јовичин, Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић,
предати у најближој филијали/служби Националне службе
запошљавање.
Јеленаза
Бајевић,
Славица Даниловић Одсек за издаваштво: Тамара Сарић
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
На основу члана 169б Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Сл.
гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – други закон, 62/06 – други закон, 61/07, 20/09,
72/09 – други закон, 53/10, 101/11, 2/12 –
исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19,
144/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.
2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-2697/2022 од 29. марта
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Oрган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место саветник за
координацију, програмирање
и спровођење пројеката
финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи 1, у звању порески
саветник I

Централа, Одељење за међународну
сарадњу и размену информација, Одсек
за координацију послова међународне
сарадње и програмирање пројеката
финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи, са седиштем Централа
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми и изради прилога за релевантна програмска и стратешка документа у вези са спровођењем пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи, у складу са процедурама; учествује у
припреми и изради пројектних предлога и пратеће пројектне документације у складу са релевантним процедурама; учествује у извештавању
о процесу програмирања пројеката; учествује у
раду релевантних пројектних тимова; учествује
у организовању вођења базе података о планираним и реализованим пројектима помоћи из
надлежности Пореске управе; непосредно учествује у имплементацији пројеката; пружа стручну
помоћ организационим јединицама при изради
захтева за коришћење инструмента техничке
помоћи и размене информација ТАIЕX и прати
спровођење и имплементацију добијених захтева унутар Пореске управе; припрема извештаје
о раду, обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке или високо
образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуБесплатна публикација о запошљавању

ства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место прекршајни послови
1, у звању порески саветник
Централа, Сектор за порескоправне
послове и координацију, Одељење
за прекршајне послове, Одсек за
прекршајне послове Београд,
са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са сложеним порескопрекршајним предметима, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и
заступа Пореску управу у прекршајном поступку
по захтеву за покретање прекршајног поступка
и по прекршајном налогу за који је тражено судско одлучивање. Предузима све радње у циљу
праћења извршења издатог прекршајног налога
и достављања суду на даљу надлежност. Улаже
редовна и ванредна правна средства и предузима
и друге потребне радње у прекршајним пословима. Прати тумачење и ставове Министарства
финансија, ставове надлежних судова и тужилаштва. Обавља послове вођења прекршајног
поступка који су започети до почетка примене
Закона о прекршајима („Службени гласник РС”,
број 65/13). Води службену евиденцију о актима из прекршајних послова, сачињава информације и извештаје из порескопрекршајних послова.
Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање 3 године, као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место шеф одсека, у звању
виши порески саветник
Централа, Сектор за материјалне
ресурсе, Одељење за комерцијалне
послове, Одсек за истраживање
тржишта, контролу и реализацију
уговорних обавеза,
са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одсека, планира, организује, обједињава, усмерава и надзире рад непосредних извршилаца, распоређује
послове запосленима у вези са истраживањем
тржишта, контролом и реализацијом уговорних
обавеза, за потребе Пореске управе и пружа
им потребну стручну помоћ, обезбеђује законито, правилно, благовремено и једнообразно
извршавање послова. Одређује приоритете и
динамику извршавања послова и редовних задатака. Обавља најсложеније послове из делокруга Одсека. Прати реализацију послова Одсека.
Прати реализацију уговора, обавља финансијску проверу испостављених ситуација, проверу
испуњења уговорних обавеза са финансијског
и правног аспекта, одобрава плаћање рачуна.
Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја
и докумената које предлаже, за благовременост
у раду у складу са позитивним прописима из
предметне области. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-на-

учног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Радно место стручно аналитички
имовинско правни послови 2, у
звању порески саветник I
Централа, Сектор за материјалне
ресурсе, Одељење за инвестиционе
послове, Одсек за имовинско правне
послове, са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене стручне имовинско правне послове, који захтевају самосталност у раду, знање, искуство и аналитичке способности, повезивање проблематике из једне и
више повезаних области у којима се стваралачки или применом утврђених метода у раду битно
утиче на остваривање послова, а који нарочито
обухватају правне и студијско-аналитичке послове који се односе на: припрему података и послове укњижбе јавне својине Републике Србије на
непокретностима (објекти и земљиште) чији је
корисник Министарство финансија Пореска управа и служе за обављање послова Пореске управе; прибављање документације, исправа и осталих доказа о праву коришћења и праву својине;
прикупљање и сређивање података, селекцију
документационог материјала и друге активности
потребне за вођење и одржавање евиденције
непокретности у јавној својини Републике Србије
чији је корисник Министарство финансија Пореска
управа; израду предлога редовних правних лекова и учествовање у изради предлога за покретање судског спора из области имовинско правних послова; израда извештаја и информација у
вези са имовинско правним пословима; израду
предлога за спровођење поступка прибављања
и располагања стварима у јавној својини Републике Србије за потребе корисника Министарства финансија Пореске управе и учествовање у
поступку; уговарање и израду свих нацрта уговора и споразума у вези са непокретном имовином
(коришћење, закуп, комуналне услуге и др.). Остварује комуникацију са другим организационим
јединицама. Комуницира са другим релевантним
институцијама и органима (Министарство финансија, Републичка дирекција за имовину Републике Србије и др.). Прикупља потребе непосредних
корисника и врши оцену оправданости исказаних
потреба. Обједињује потребе свих организационих јединица на нивоу Пореске управе.Одговара
за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја и докумената
које предлаже, за благовременост у раду у складу
са позитивним прописима из имовинско правне и
других области.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру правне
или економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
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5. Радно место стручно аналитички
послови заштите од пожара 2, у
звању порески саветник I
Централа, Сектор за материјалне
ресурсе, Одељење за инвестиционе
послове, Група за заштиту од пожара,
са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Непосредно примењује и стара
се о спровођењу превентивних мера заштите од
пожара, врши непосредан увид у стање заштите
од пожара; обавља неопходне радње ради унапређења заштите од пожара. Повремено врши
превентивни надзор у свим објектима и предлаже одговорним лицима предузимање одговарајућих мера за отклањање ризика од избијања
пожара. У случају појаве пожара по доласку на
ту локацију, организује сузбијање и отклањање
последица пожара. Контролише у сарадњи са
одговорним лицима у организационим јединицама Пореске управе извршавање налога инспекцијских органа МУП-а организује и врши обуку и
проверу знања свих запослених сагласно Закону
о заштити од пожара. Планира и води рачуна о
набавци нове, редовном сервисирању постојеће
и повлачењу и замени застареле опреме за
заштиту од пожара. Одговара за примену закона, за тачност података које уноси и обрађује, за
тачност извештаја и докумената које предлаже,
за благовременост у раду у складу са позитивним прописима из области заштите од пожара.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца
групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно – математичких, техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање 5 година, положен стручни испит из области заштите од пожара, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

6. Радно место шеф одсека, у звању
виши порески саветник
Централа, Сектор за материјалне
ресурсе, Одељење за финансијске
послове, Одсек за подршку рада
филијала за финансијске послове –
Београд, са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља најсложеније послове:
организује и усмерава рад извршилаца, решава
сложене проблеме који захтевају креативност у
раду. Контролише документацију у вези са извршењем буџета – динарско плаћање, готовинске
уплате и исплате, принудна извршења, обрачун
и исплата плата и накнада, накнада трошкова,
личних примања запослених и лица ангажованих ван радног односа и достављање Одсеку
за извршење буџета. Контролише и по потреби
спроводи готовинске исплате за вршење провокативне контроле пореских инспектора. Прати
стање средстава на рачуну за готовину и депозите. Контролише и по потреби утврђује дуг и
обрачун камате по основу судских пресуда и
закључака извршитеља за запослене у филијалама које јој припадају. По захтеву централе
обједињава потребе филијала при изради предлога финансијског плана. Контролише податаке
у вези са израдом регистра запослених. Врши
контролу фактура које су у надлежности одсека, као и захтева за рефундацију трошкова,
исплата сведока, вештака и сл. и унос истих у
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апликацију, са потврђивањем за плаћање. Врши
унос свих елемената фактура након провере и
одобравања од стране одсека за инвестиционе
послове. Припрема решења за формирање комисија за попис имовине и обавеза у филијалама
које им територијално припадају у сарадњи са
групом за евиденцију и употребу основних средстава. Учествује у давању смерница пописним
комисијама. Контролише и по потреби утврђује
прекорачење лимита потрошње при коришћењу
службених мобилних телефона. Организује достављање ППП-ПО потврде и пореске пријаве за
имовину. Сарађује са запосленима из групе за
евиденцију и употребу средстава и прати лимите
потрошње на картицама за гориво. Учествује у
сачињаваји извештаја за потребе Пореске управе, Министарства финансија и других институција. Усмерава рад извршилаца и одређује динамику извршења приоритетних послова и радних
задатака. Прати прописе из области свог рада,
указује на промене прописа, предлаже процедуре из делокруга рада одсека. Проверава и
потврђује да су подаци и документа сачињени у
складу са законом, општим и интерним актима,
општим и стручним смерницама руководилаца и
његовим стручним и оперативним смерницама.
Одговара за благовремено и законито извршавање задатака из области свог рада, доследну
примену прописа, општих и интерних аката и за
тачност и благовременост достављених података
и докумената. Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

7. Радно место шеф одсека, у звању
главни порески саветник
Централа, Сектор за информационе и
комуникационе технологије, Одељење
за развој и имплементацију, Одсек за
пословну анализу и извештавање,
са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Планира, организује и управља
радом Одсека. Дефинише задатке и распоређује
их на извршиоце унутар одсека. Обезбеђује
праћење пројеката у циљу јединствене примене
закона и подзаконских аката из области фискалног система на нивоу Пореске управе. Израђује
предлоге за формирање пројектних тимова и
дефинише стандарде из делокруга рада. Припрема анализе, извештаје и информације о
раду одсека. Даје упутстава у вези примене најновијих метода пројектовања, развоја и управљања пословним и информационим системима.
Обавља и друге послове по налогу начелника
одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; поло-

жен државни стручни испит; најмање 9 година
радног искуства у струци; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

8. Радно место порески инспектор
1 за послове контроле, у звању
порески саветник I
Филијала Б Звездара, Одељење за
пореску контролу, Одсек за контролу
ПДВ-а, пореза на добит, доприноса,
пореза на доходак грађана и акцизе,
Група за услужну делатност,
са седиштем Звездара
1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове контроле јавних прихода: пдв, добит, доприносе,
доходак и акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, по
налозима Централе, као и контроле које се врше
у сарадњи са Пореском полицијом; израђује
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању
основа сумње да је извршено пореско кривично
дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу;
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији контроле. Обавља и друге послове из надлежности
одељења по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и
испит за инспектора, радно искуство у струци од
најмање 5 година, као и компетенције потребне
за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

9. Радно место порески инспектор
за аналитичке послове контроле, у
звању порески саветник

Филијала Б Вождовац, Одељење за
пореску контролу, Одсек за контролу
пореза на добит, утврђивање и контролу
пореза на доходак грађана и доприноса,
Група за правна лица,
са седиштем Вождовац
1 извршилац
Опис послова: Обавља мање сложене аналитичке послове контроле правних лица, у складу
са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података
исказаних у пореским пријавама уз састављање
записника и нацрта решења; припрема нацрт
решења о утврђивању пореске обавезе за које
је законом прописано да се утврђује пореским
решењем; издаје прекршајни налог односно
сачињава обавештење о учињеном прекршају
и/или извештај о постојању основа сумње да
је извршено пореско кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе
надлежном другостепеном органу, информишепореске обвезнике о примени пореских прописа;
покреће иницијативу за привремено одузимање
ПИБ-а; прати промене у регистрима које води
Пореска управа и Обавља и друге послове из
надлежности одељења по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на студијама
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другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и испит за инспектора, радно искуство у
струци од најмање 3 године, као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

10. Радно место аналитичко-порески
послови наплате за правна лица, у
звању млађи порески саветник
Филијала Б Стара Пазова, Одељење за
наплату, Одсек за наплату за правна
лица, са седиштем Стара Пазова
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за правна лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески
дуг; утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине
неефикасним наплату пореза који је доспео за
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима;
спроводи поступке редовне наплате, односно
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи
поступке принудне наплате и припрема нацрте
решења о принудној наплати на новчанх средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном
органу; обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке или високо
образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж или
најмање пет година радног стажа у државним
органима; као и неопходне компетенције за рад
на овом радном месту.
Место рада: Стара Пазова.

11. Радно место порески инспектор
1 за послове контроле, у звању
порески саветник I

Филијала Б Крушевац, Одељење за
пореску контролу, Одсек за контролу
ПДВ-а, пореза на добит, доприноса,
пореза на доходак грађана и акцизе, са
седиштем Крушевац
1 извршилац
Опис послова: Обавља сложене послове контроле јавних прихода: пдв, добит, доприносе,
доходак и акцизе, код правних лица, предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, по
налозима Централе, као и контроле које се врше
у сарадњи са Пореском полицијом; израђује
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању
основа сумње да је извршено пореско кривично
дело; спроводи поступак поводом жалбе, досБесплатна публикација о запошљавању

тавља жалбе надлежном другостепеном органу;
одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији контроле. Обавља и друге послове из надлежности
одељења по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и
испит за инспектора, радно искуство у струци од
најмање 5 година, као и компетенције потребне
за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције и
то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом на рачунару.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовањa знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако
увидом у достављени доказ не може потпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
За радно место под редним бројем 1 саветник за координацију, програмирање и
спровођење пројеката финансираних из

средстава ЕУ и развојне помоћи 1 проверавају се следеће посебне функционалне
компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б1)
провераваће се писано путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада – послови међународне сарадње и
европских интеграција (основе правног и политичког система ЕУ) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада – послови управљања фондовима
ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као
и Кохезиону политику ЕУ); процес управљања
пројектним циклусом у контексту ЕУ програма;
механизми, процедуре и инструменти планирања
и програмирања средстава ЕУ фондова ( ИПА и
ЕСИ фондови) и развојне помоћи у различитим
областима; ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и
пројектних докумената; процес праћења спровођења програма и пројеката на основу показатеља учинка) провераваће се путем симулације
у писаном облику.
За радно место под редним бројем 2 прекршајни послови 1 проверавају се следеће
посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада – прекршајни послови (основи прекршајног права) провераваће се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за радно
место – прописи из надлежности органа (Закон
о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације у писаном
облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи, посебни прописи и
методологије из делокруга радног места (Закон
о уређењу судова) провераваће се путем симулације у писаном облику.
За радно место под редним бројем 3 шеф
одсека проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада – студијско аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада – послова јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки, методологија за праћење извршења уговора) провераваће се путем симулације у писаном
облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о буџету Републике Србије) провераваће се путем симулације у писаном облику.
За радно место под редним бројем 4 стручно аналитички имовинско правни послови
2 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенције за
област рада – послова јавних набавки (облигационе односе) провераваће се путем симулације
у писаном облику.
2. Посебна функционална компетенције за
област рада – управно-правни послови (општи
управни поступак) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о јавној својини) провераваће се
путем симулације у писаном облику.
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За радно место под редним бројем 5 стручно аналитички послови заштите од пожара 2 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенције за
област рада – финансијско-материјални послова (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације у писаном облику.
2. Посебна функционална компетенције за
област рада – послова јавних набавки (методологија за праћење извршавања уговора) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити од пожара) провераваће
се путем симулације у писаном облику.
За радно место под редним бројем 6 шеф
одсека проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада – финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије, извршење буџета) провераваће се путем симулације
у писаном облику.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада – студијско аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника, Уредба о накнади трошкова
државних службеника и намештеника) провераваће се путем симулације у писаном облику.
За радно место место под редним бројем 7
шеф одсека проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б1)
провераваће се писмено путем теста.
2. Посебне функционалне компетенције за
област рада – послови руковођења (управљање
пројектима) провераваће се путем симулације у
писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за
област рада – информатички послови (базе
података) провераваће се путем симулације у
писаном облику.
За радно место под редним бројем 8 порески инспектор 1 за послове контроле проверавају се следеће посебне функционалне
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област
рада – инспекцијских послова (основе казненог
права и казненог поступка, основе прекршајног
права и прекршајни поступак, основе привредног
права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће
се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за
област рада – управно-правни послови (општи
управни поступак) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о пореском поступку
и пореској администрацији, Закон о порезу на
добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.
За радно место под редним бројем 9 порески инспектор за аналитичке послове контроле проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за
област рада – инспекцијских послова (основе
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казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања,
поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине
комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације у
писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за
област рада – управно-правни послови (општи
управни поступак) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о пореском поступку
и пореској администрацији, Закон о порезу на
добит правних лица) провераваће се путем симулације у писаном облику.
За радно место место под редним бројем
10 аналитичко-порески пословни наплате за правна лица проверавају се следеће
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за
област рада – студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације у писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за
област рада – управно-правни послови (општи
управни поступак, правила извршења решења
донетог у управном поступку) провераваће се
путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о пореском поступку
и пореској аднимистрацији; Закон о порезу на
добит правних лица; Закон о ПДВ) провераваће
се путем симулације у писаном облику.
За радно место под редним бројем 11
порески инспектор 1 за послове контроле
проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за
област рада – инспекцијских послова (основе
казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања,
поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине
комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације у
писаном облику.
2. Посебне функционалне компетенције за
област рада – управно-правни послови (општи
управни поступак) провераваће се путем симулације у писаном облику.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о пореском поступку
и пореској администрацији, Закон о порезу на
добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће се путем симулације у писаном облику.
Напомена за радна места под редним
бројем 1 и 7: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању енглеског језика, на траженом нивоу,
и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања компетенције знање страног језика,
неопходно је да уз пријавни образац уредно и
у потпуности попуњен у делу *Знање страних
језика који су тражени конкурсом), 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 писане провере.

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места под
редним бројем 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 из става
II текста конкурса (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће
се путем: психометријских тестова и интервјуа
базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под
редним бројем 3, 6 и 7 из става II текста конкурса (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет, управљање људским ресурсима)
провераваће се путем: психометријских тестова
и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на
радном месту у органу и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Министарство финансија – Пореска управа, 11000
Београд, Саве Машковића бр. 3-5, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
V Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од
08 до 15 сати:
Милица Тодоровић, 011/3953-426,
Мирјана Дончић, 011/3953-339,
Никола Голубовић, 011/3953-343.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца
пријаве доступна је на адреси Министарство
финансија – Пореска управа, 11000 Београд,
Саве Машковића бр. 3-5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
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оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома са стеченим високим
образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту из области заштите од пожара
за радно место под редним бројем 5 из става II
текста конкурса; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора
за радна места под редним бројем 8, 9 и 11 из
става II текста конкурса.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених, подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је државни
службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту; уверење о пложеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења, доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адреБесплатна публикација о запошљавању

су Министарство финансија – Пореска управа,
11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5.
XII Трајање радног односа: За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.
Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18,
157/20), прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад
је обавезан за све који први пут заснивају радни
однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци – државни службеник на пробном раду који
је засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос
засновало на радном месту инспектора на
неодређено време и лице које је засновало
радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за
инспектора, полаже испит за инспектора у законом прописаном року.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 09.05.2022. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на начин
који су навели у својим пријавама.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa
у својству цивилних лица на служби
у Војсци Србије
I Назив организационе јединице Војске
Србије у којој се попуњавају формацијска
места: Управа за логистику (Ј-4) Генералштаба
Војске Србије.
Радна места која се попуњавају:

1. Техничар за машинска средства
1 извршилац

2. Механичар за возила точкаше –
возач
1 извршилац

3. Електромеханичар за возила
гусеничаре – возач
1 извршилац

4. Чувар

1 извршилац

5. Возач

1 извршилац

6. Механичар за погонску опрему и
инсталације
1 извршилац

7. Механичар за погонску опрему и
инсталације возач
1 извршилац.

Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд,
Булевар Михајла Пупина 2.

Општи и посебни услови, начин конкурисања,
спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неопходна обавештења
у вези са конкурсом детаљније су објављени на
веб сајту Министартва одбране Републике Србије
(www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.
mod.gov.rs), и у магазину „Одбрана”.

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити
у просторијама Министарства финансија Пореске
управе, Београд, Краља Милана 5.

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

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

оглашава

Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Треће основно јавно тужилаштво у Београду,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.
II Радно место које се попуњава:

Овај конкурс објављује се на интернет страни
Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање и на интернет страни Службе за
управљање кадровима.

Радно место тужилачки помоћник –
виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник

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

Радно место тужилачки помоћник
– тужилачки сарадник у звању
саветник

2 извршиоца

2 извршиоца
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Опис послова: Помажу јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање
сложености, прате судску праксу, израђују нацрте једноставнијих поднесака, узимају на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врше под надзором и по упутствима јавног
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца
послове мање сложености предвиђене законом
и другим прописима.
Услови за рад на радном месту виши
тужилачки сарадника у звању самостални саветника: 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, специјалстичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит, најмање 2 године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово
радно место.
Услови за рад на радном месту тужилачки
сарадника у звању саветника: 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, специјалстичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
III Компетенције: Сходно Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор
на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС” број
30/19-24) у изборном поступку комисија ће проверити:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом
на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).
2. Посебне функционалне компетенције:
управа у јавном тужилаштву (писани тест);
поседовање знања и вештина за израду нацрта
тужилачких одлука и других аката (писани тест);
вештине заступања на главном претресу у кривичном и у другим поступцима пред надлежним
судом (разговор са кандидатом);
3. Понашајне компетенције провера интервјуом са дипломираним психологом: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет
4. Обавити интервју са кандидатима.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном
конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција,
критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС” број 30/19-24)
комисија ће прихватити одговарајуће сертификате, потврде или друге доказе о поседовању компетенције дигитална писменост.
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Сходно чл. 27 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), резултати провере понашајних компетенција кандидата који је
испунио мерила у једном конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним
поступцима у органима државне управе односно
у државном органу, који се спроводе у наредне
две године од дана спроведене провере.
Сходно чл. 27 став 2 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), резултати провере
понашајних компетенција кандидата који није
испунио мерила у једном конкурсном поступку
имају важност трајања од једне године од дана
спроведене провере у свим конкурсним поступцима у органима државне управе односно у
државном органу.
Сходно чл. 27 став 3 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), кандидату који је
остварио један бод на провери једне од општих
функционалних компетенција, поново се проверавају све опште функционалне компетенције у
другом конкурсном поступку.
IV Место рада: Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 16.
V Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Треће основно јавно тужилаштво
у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: заменик јавног тужиоца
Никола Марковић телефон 011/2018-305, секретар Александар Драгаш телефон 011/2018-305.
VII Општи услови за рад на раднoм месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (не
старије од 6 месеци); потврда да кандидату
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа (само они кандидати који су радили у
државном органу); оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
oверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном
правосудном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења приложе остале доказе који се при-

лажу у конкурсном поступку. Кандидати који у
остављеном року не приложе остале доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на надресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не
изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави
на конкурс изјасни да за коју од предвиђених
могућности се опредељује, да орган прибави
податке о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак;
уверење да није осуђиван; уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Трећег основног
јавног тужилаштва у Београду www.trece.os.jt.rs.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено
време.
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
тужилаштва 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 компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати заснивају радни однос на неодређено
време.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
овереној фотокопији биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
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Администрација и управа

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

у струци; положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

у Групи за стручно-оперативне
послове, Одељење за правне, послове
људских ресурса, стручно-оперативне и
информатичке послове
1 извршилац

Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

Опис послова: Обавља послове који се односе на спровођење поступака јавних набавки
добара, услуга и радова за потребе Дирекције;
сарађује са Управом за јавне набавке нарочито у погледу припреме конкурсне документације; прати реализацију плана јавних набавки,
припрема периодичне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама; стара се о
прибављању потребних дозвола и сагласности
надлежних органа у поступцима јавних набавки; стара се о службеним возилима Дирекције
и предлаже опште и појединачне акте у вези са
њиховим коришћењем; обавља послове који се
односе на заштиту од пожара и комуницира са
лицем овлашћеним за те послове у Управи за
заједничке послове републичких органа; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима (,,Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1728/2022 од 28. фебруара
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде – Дирекција за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за кадровске и
правне послове, у звању саветника

у Одсеку за послове људских ресурса
и правне послове, Одељење за правне,
послове људских ресурса, стручнооперативне и информатичке послове
1 извршилац
Опис послова: Припрема опште и појединачне
акте из области управљања људским ресурсима, обавља стручне послове и израђује акта за
потребе спровођења конкурсног поступка; стара
се о благовременој припреми радних циљева,
координира спровођење поступка вредновања
радне успешности и израђује решења о радној
успешности државних службеника; учествује у
припреми предлога Посебног програма обуке,
обавља послове у поступку спровођења стручног
усавршавања и израђује анализе и извештаје о
спроведеном стручном усавршавању запослених; припрема акте о образовању радних група
и комисија; обавља послове који се односе на
припрему решења o овлашћивању за послове
оверавања и обавља анализу документације која
се доставља уз захтев за овлашћивање и обавља
писану коресподенцију са подносиоцима захтева
за овлашћивање; сарађује са органима и организацијама, институцијама и правним и физичким лицима у циљу пружања информација или
доставе података; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање три године радног искуства
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2. Радно место за послове јавних
набавки, у звању саветника

Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске, правне или политичке науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
III Врста радног односа: Радна места се
попуњавају заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Место рада за оба радна места: Београд,
Мике Аласа 14.
V Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да
су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка радна места прво проверавају опште
функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка
радна места проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писано).

У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању
знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области,
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција
за радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за област
рада управно – правни послови (општи управни
поступак) – провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) – провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник
о условима за обављање послова оверавања
мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела) – провераваће се писано
путем симулације.
Провера посебних функционалних компетенција
за радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки (методологија за
припрему и израду плана јавних набавки) – провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за област
рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о форми
плана јавних набавки и начину објављивања
плана јавних набавки на Порталу јавних набавки) – провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале,
www.dmdm.rs.
Провера понашајних компетенција за оба
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
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VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања текста
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу
„Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Дирекције за мере и драгоцене метале или у
штампаној верзији у писарници Дирекције за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Соња Милојковић, тел. 011/2024-433,
Дирекција за мере и драгоцене метале од 10.00
до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
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Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за
мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 9. маја 2022. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
начин који наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама
Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд,
Мике Аласа 14, почев од 9. маја 2022. године, о
чему ће кандидaти бити обавешавани на начин
који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о
датуму, месту и времену сваке фазе изборног
поступка бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачко радно
место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време
траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао вршилац дужности директора
Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр. 79/05,
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр.,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20),
члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19
и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава
51 Број: 112-1645/2022 од 28. 02. 2022. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство културе и информисања, Београд,
Влајковићева број 3.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за програмирање
пројеката финансираних из
међународних фондова у области
медија

у Групи за европске интеграције,
међународну сарадњу, програмирање
и спровођење програма и пројеката
финансираних из међународних
фондова у области јавног информисања
– Сектор за информисање и медије,
у звању саветника
1 извршилац
Опис послова: Сарађује са заинтересованим
странама у процесу програмирања пројеката у
области медија; идентификује и израђује нацрте
предлога пројеката и пратећу пројектну документацију у одговарајућем формату у складу са
процедурама; учествује у оцени приоритета у
области медија, изради и усклађивању прилога
за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање пројеката; прибавља потребну документацију за кофинансирање пројеката
ради планирања буџета; припрема извештаје,
информације, презентације и другу документацију у вези са програмирањем пројеката и припрема документацију за информисање јавности у
вези с претприступним фондовима ЕУ; спроводи
принципе и правила неопходна за успостављање
и одрживост децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности
унутрашње јединице; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна су сва радна места и избор
кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређених
компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног
поступка.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о поседовању знања и вештина из наведених
области, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције –
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни
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и стратешки оквир ЕУ који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону
политику ЕУ); механизми, процедуре и инструменти планирања и програмирања средстава ЕУ)
– провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о јавном информисању и
медијима, Закон о електронским медијима, Закон
о јавним медијским сервисима) – провераваће се
писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место страни језик (Енглески језик – Б2) – провераваће се писано путем теста.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Знање страних језика који су тражени
конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија
може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства културе и информисања.
Провера понашајних компетенција (управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет и управљање људским ресурсима)
провераваће се путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу Министарство културе и
информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд
или се предају непосредно на писарницу Министарства културе и информисања, Влајковићева
3, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Јелена Јовановић, тел. 2928-949 од
10.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Министарства културе и информисања, интернет презентацији Службе за
управљање кадровима (www.suk.gov.rs) или
у штампаној верзији на писарници Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
др. пропис) прописано је, између осталог, да
су органи у обавези да по службеној дужности,
када је то неопходно за одлучивање у складу са
законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о
чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
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Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива
се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев
од 4. маја 2022. године.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција обавиће се у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србија Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства
културе и информисања.
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или
email адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар културе и информисања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mki.gov.rs) и огласној табли Министарствa културе и информисања, на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.
Обра пријаве на конкурс, могу се преузети на
званичној интернет презентацији Министарства
културе и информисања.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
На основу чланова 54 и 55 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС” бр. 79/05,
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр.,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланова 9 став 1, 10. став 1 и 2 и 11 Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 Број: 112-4469/2021 од 28. маја 2021. године, и
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-635/2022 од 31. јануара 2022. године Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство правде, Београд, Немањина бр.
22-26.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за координацију
пројеката и координацију
спровођења стратешких докумената

Сектор за међународну сарадњу
и стратешко планирање, звање саветник
1 извршилац

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за
самосталан рад; изузетно радни однос у статусу
приправника може се засновати и са лицем које
је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа
на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену
образовања који је услов за рад на тим пословима; време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж;
приправник заснива радни однос на одређено
време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж на радним местима са високим
образовањем студија другог степена (дипломске
академске студија – мастер, специјалистичке
академска студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године траје једну
годину; приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа; кандидати са положеним држаним стручним испитом
немају предност за заснивање радног односа.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области Правне науке или Економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
као и компетенције за рад на радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.

2. Радно место за подршку
пословима спровођења пројеката
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: Учествује у припреми и спровођењу пројеката који се односе на спровођење
борбе против корупције; остварује сталну сарадњу
са међународним организацијама које се баве
борбом против корупције; припрема извештаје
у поступку спровођења пројеката; учествује у
усклађивању прописа са прописима ЕУ у области
спречавања и борбе против корупције; пружа
стручну помоћ у припреми прописа који се односе
на уређивање области спречавања и борбе против корупције; координира и учествује у припреми
стратешких докумената из надлежности Министарства, прати њихово спровођење и организује
састанке поводом тога; координира и пројектно
повезује органе који примењују стратешка документа из надлежности Министарства; прикупља
извештаје органа у вези са спровођењем стратешких докумената из надлежности Министарства;
координира послове и обједињује прилоге других
организационих јединица за израду Средњорочног плана Министарства и других планова који се
не односе на израду Годишњег плана рада Владе;
координира извештавања Министарства о реализованим активностима из стратешких докумената
других органа; обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.

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

Посао се не чека, посао се тражи

Опис послова: Прикупља и обрађује податке
и информације потребне за израду / ажурирање
плана јавних набавки, спровођење јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; учествује
у припреми релевантне тендерске документације и закључења уговора; прати спровођење
уговора и помаже у контроли активности уговарача; по потреби учествује у раду Комисије за
одабир понуда и пријава понуђача; учествује у
припреми извештаја о припреми тендерске документације и спровођењу пројеката у складу са
процедурама; пружа подршку раду екстерних
оцењивача, националних ревизора и ревизора Европске комисије, учествује у спровођењу
активности у вези са видљивошћу пројеката
финансираних из фондова ЕУ; прикупља информације и води евиденцију релевантних података о пројектима из надлежности Министарства;
учествује у спровођењу принципа и правила
неопходних за успостављање, функционисање
и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.

Одсек за спровођење пројеката из
међународне развојне помоћи, Сектор
за европске интеграције и међународне
пројекте, звање млађи саветник, у
својству приправника
1 извршилац

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређених
компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног
поступка.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се писано путем теста;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
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• пословна комуникација – провераваће се писано путем симулације.

ваће се путем психометријских тестова, и интервјуа базираном на компетенцијама.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
уколико поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару на траженом нивоу (који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације) 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 овереној фотокопији. Конкурсна комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

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

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

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – нормативни послови (стратешке циљеве Републике Србије у различитим
областима) – провераваће се усмено путем симулације;
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – нормативни послови (методологију праћења примене и ефеката донетих
прописа и извештавање релевантним телима и
органима) провераваће се усмено путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови
(методе и технике опсервације, прикупљања и
евидентирања података) провераваће се усмено
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови
(методе и технике израде извештаја на основу
одређених евиденција) провераваће се усмено
путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – планска документа,
прописи и акта из надлежности и организације
органа (Национална стратегија за борбу против корупције, Акциони план за поглавље 23,
Оперативни план за спречавање корупције у
областима од посебног ризика и Закон о планском систему) – провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Не проверавају се посебне функционалне компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства
правде www.mpravde.gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет) провераБесплатна публикација о запошљавању

IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Министарство
правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места ____ (назив радног
места) ___ или предају непосредно на писарници
Министарства правде, Немањина бр. 22-26, Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Наталија Костић, контакт телефон 011/3622-159, од 7.30 до
15.30 часова.

VII Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: рок за подношење пријава је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Министарства правде и у штампаној верзији на писарници Министарства правде,
Београд, ул. Немањина бр. 22-26, као и на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs (Напомена:
моле се кандидати да приликом попуњавања
Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на
радно место на које желе да конкуришу односно
да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише
тачан назив органа и радног места на које се
конкурише).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурса комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
на који је у пријави назначен за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, у року од пет радних дан од
дана пријема обавештења, доставе доказе који
се прилажу и изборном поступку.
Кандидат који не достави доказе, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за запослење, писаним
путем се обавештава да је искључен даљег
изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и изводу из матичне књиге рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оругиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управам као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинској управи.
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење), између осталог, прописано је да су органи у обавези да по службеној дужности, када је
то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном правосудном испиту. Потребно је
да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег избодног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа:
Радно место под редним бројем 1, попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
Радно место под редним бројем 2, попуњава се
заснивањем радног односа на одређено време
ради обуке приправника и траје годину дана.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
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спровешће се почев од 4. маја 2022. године, о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су навели у
својим обрасцима пријаве.

за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Београд, Немањина број 22-26.

Провера општих функционалних, посебних
функционалних и понашајних компетенција ће
се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, ул. Булевар
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства правде, Београд, ул.
Немањина бр. 22-26. Учесници конкурса који су
успшено прошли једну фазу изборног поступка
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве.

1. Радно место за праћење
реализације инвестиционих
пројеката који се спроводи из
средстава међународних зајмова и
донација, у звању саветник

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време
траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, дужан је да положи
државни стручни испит у року од шест месеци од
дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли
Министарства правде, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ
УПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 Број: 112-730/2022 од 31. јануара
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство рударства и енергетике – Управа
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II Радна места која се попуњавају:

Група за припрему и спровођење
програма и пројеката енергетске
ефикасности који се реализује
у сарадњи са међународним
финансијским институцијама и
донаторима, Одељење за спровођење
програма и пројеката финансирања
активности и мера унапређења
енергетске ефикасности
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми предлога инвестиционих пројеката који за циљ имају
повећање енергетске ефикасности и који се
финансирају из средстава међународних зајмова и донација; припрема пројектни задатак
за израду техничке документације, опис посла за извођача радова и учествује у избору
извођача према процедурама међународних
финансијских институција и донатора; учествује у праћењу и реализацији израде техничке документације и инвестиционих пројеката
које спроводи Управа из средстава међународних зајмова и донација; анализира ефекте реализованих пројеката и припрема извештаје о
њиховој реализацији; сарађује са релевантним
институцијама и надлежним органима у земљи и
иностранству; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за канцеларијске
и евиденционе послове у области
финансирања и подстицања
енергетске ефикасности, у звању
референт

Група за припрему и спровођење
програма и пројеката енергетске
ефикасности који се реализује
у сарадњи са међународним
финансијским институцијама и
донаторима, Одељење за спровођење
програма и пројеката финансирања
активности и мера унапређења
енергетске ефикасности
1 извршилац
Опис послова: Врши пријем поште, њено евидентирање у књигу поште и друге евиденције;
води евиденције о додељеним средствима Управе; доставља сигнирану пошту обрађивачима;
експедује пошту, ажурира повратнице и даје
информације о кретању предмета; води усмену
и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким
лицима у циљу пружања информација, доставе података и обавештења; води евиденцију

о поклонима јавних функционера у Управи;
обавља канцеларијске послове; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено средње образовање друштвеног или техничког смера, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место руководилац Групе

Група за правно-финансијске послове,
у звању самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире њихов
рад; припрема подзаконска акта неопходна за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности и припрему нових механизама финансирања Управе; учествује у припреми прописа
којима се утврђује висина и начин прикупљања
накнаде и прати прописе у области финансијског пословања буџетских корисника и друге прописе од значаја за рад Управе; прати припрему
јавних позива, израду уговора, решења и друге
документације, неопходних за доделу средстава
Управе; припрема уговоре и другу документацију неопходну за финансирање и реализацију
пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција и донатора;
прати реализацију уговора о додели средстава
Управе и других уговора Управе као и у реализацији других активности које спроводи Управа,
и координира припрему извештаја о раду Управе и прикупљеним накнадама за унапређење
енергетске ефикасности; координира послове
утврђивања и наплате накнаде за унапређење
енергетске ефикасности, припрему буџета
Управе и праћење његовог извршења, израду
предлога годишњег финансијског плана Управе и контролу финансијске документације као
и припрему захтева за плаћања корисницима и
извођачима; размењује искуства и сарађује са
релевантним институцијама и надлежним органима у земљи и иностранству; обавља и друге
послове по налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Радно место за канцеларијске и
административне послове у области
наплате накнаде за енергетску
ефикасност, у звању референт
Група за правно-финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем поште, њено
евидентирање у књигу поште и друге евиденције; доставља сигнирану пошту обрађивачима;
експедује пошту, ажурира повратнице и даје
информације о кретању предмета; води усмену
и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким
лицима у циљу пружања информација, доставе података и обавештења; припрема податке
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за наплату накнаде за енергетску ефикасност;
обавља канцеларијске послове; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено средње образовање друштвеног или техничког смера, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима, доступна су сва
радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја Службе за
управљање кадровима о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, вршиће се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – међународна сарадња и
европске интеграције (процедуре припреме и
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закључивања међународних споразума, методологија праћења, примене и извештавања о
ефектима потписаних међународних споразума)
– провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности
и рационалној употреби енергије) – провераваће
се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
области делокруга радног места (Закон о буџету) – провераваће се путем симулације (усмено).

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

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административни послови
(канцеларијско пословање) – провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о општем управном поступку, Упутство о канцеларијском пословању органа
државне управе) – провераваће се путем симулације (усмено).

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

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – студијско – аналитички
послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности
и рационалној употреби енергије) – провераваће
се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о буџету) – провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административни послови
(канцеларијско пословање) – провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о општем управном поступку, Упутство о канцеларијском пословању органа
државне управе) – провераваће се путем симулације (усмено).
Провера понашајних компетенција за
радна места под редним бројем 1, 2 и 4:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радно место број 3: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет и управљање људским ресурсима) –
провераваће се путем психометријских тесотва и
интервијуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).

V Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Миљковић Пуљевић
011/3604-493.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства рударства и енергетике или у
штампаној верзији на писарници Министарства
рударства и енергетике, Београд, Немањина бр.
22-26.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС” бр.
2/2019 и 67/2021).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
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нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама
као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
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 Министарства рударства и енергетике.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су да
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у
струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва четири радна места радни однос заснива се на неодређено
време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци
ће се спровести, почев од 05. маја 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
писаним путем на адресе које су навели у својим
пријавама или путем електронске адресе.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови
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Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, у
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина 2 (источно крило) или у просторијама
Министарства рударства и енергетике. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци – државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које
је именовао в.д. директорa Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

БОР
ОСНОВНИ СУД
У МАЈДАНПЕКУ
19250 Мајданпек
Трг ослобођења 9а
тел. 030/582-883
www.ma.os.sud.rs

Уписничар
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају све
опште услове за заснивање радног односа прописане чланом 45 Закона о државним службеницима: пунолетан држављанин Републике Србије
који има прописану стручну спрему и испуњава
остале услове одређене законом, другим прописима и Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци, као и посебне
услове за рад на радном месту за које конкурише, као и услове из члана 96 (с4) Закона о
државним службеницима („Сл. гласник РС” бр.
79/2005, 81/2005, 83/2005 – испр. 64/2007,
67/2007, испр. 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017, 95/18 и 157/2020); IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или
техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци на пословима вођења књи-

га, завођења и развођења предмета и осталих писмена, вођења евиденције о решеним и
нерешеним предметима, давања на увид списа и наплаћивања такси за израде фотокопија
из списа предмета, давање усмених и писмених обавештења о списима предмета, обавезно
познавање рада на рачунару, и положен државни стручни испит, и све потребне компетенције
за ово радно место.
Опис послова: води помоћне књиге у складу са
Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете и клаузулу поавноснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета
и евиденцију одлука које су израђене у року,
припрема и износи председнику већа предмете
у којима је заказана расправа, странкама даје на
увид списе и наплаћује таксу за израде фотокопија из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података
из уписника, прегледа рокове и предмете који
се налазе у евиденцији и поступа по наредби
судија, израђује статистички извештај, врши скенирање писмена, стара се о чувању предмета у
архиви у складу са Судским пословником, води
књигу издатих и примљених предмета из архиве,
а обавља и друге послове по налогу председника
суда и шефа писарнице.
ОСТАЛО: пријаве на конкурс у року од 15 дана
од дана оглашавања могу поднети државни
службеници из Основног суда Мајданпек, као
и намештеници из Основног суда Мајданпек,
као и сва трећа лица која су пријављена код
Националне службе за запошљавање, а који
испуњавају наведене услове за запослење
и рад на адресу: Основни суд Мајданпек, Трг
ослобођења 9А. Уз пријаву кандидати су дужни
да приложе: уверење о држављанству, уверење
да се против њих не води кривични поступак,
уверење да нису осуђивани, док ће доказ о
стручној спреми и радном искуству конкурсна
комисија утврђивати увидом у досије запослених кандидата у Основном суду Мајданпек, или
увидом у одговарајуће исправе – дипломе које
ће уз конкурс приложити у овереној фотокопији, уз обавезу да уз пријаву наведу контакт
телефон. Јавни конкурс спроводи конкурсна
комисија коју је именовао председник Основног суда Мајданпек. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази биће одбачене без даљег разматрања. У
изборном поступку вршиће се провера општих
функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција пријављених кандидата, обавиће се
интервју са пријављеним кандидатом, при чему
ће се провера вршити разговором са кандидатом и евентуално писаним тестом. Датум провере биће накнадно одређен о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Провераваће
се следеће опште функционалне компетенције:
организација и рад државних органа Републике
Србије, дигитална писменост, послова комуникација. Посебне функционалне компетенције:
познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за
управљање предметима. Мерила која ће бити
коришћена за вредновање функционалних
комптенција су следећа: стручна заснованост,
аналитичност, систематичност, структура рада
и комплексност. За ближа обавештења у вези
конкурса заинтересована лица се могу обратити Предрагу Ђорђевићу, на телефон број
030/582-883. Јавни конкурс оглашава се дана
05.04.2022.године истицањем на огласној табли и интернет презентацији Основног суда у
Мајданпеку, www.ma.os.sud.rs. Напомена: Формулар „Пријава на конкурс државном органу”
може се преузети лично у Основном суду у Мајданпеку, канцеларија 15.
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ШАБАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ
Шабац

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Основно јавно тужилаштво у Шапцу, Карађорђева бр. 25.
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник
– виши тужилачки сарадник
у звању самостални саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, прима на записник
пријаве, поднеске и изјаве грађана, предузима
процесне радње у поступку за кривично дело за
које је прописана казна затвора до осам година, самостално или под надзором и упутствима
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца, врши послове предвиђене законом и другим
прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки помоћник – виши тужилачки сарадник
у звању самостални саветник: стечено високо образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
најмање две године радног искуства у правној
струци после положеног правосудног испита и
потребне компетенције за ово радно место.
III Општи услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(члан 45 став 1 Закона о државним службеницима);
IV У изборном поступку комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције, након чега ће
комисија обавити разговор са кандидатима, по
следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то ;
• организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним тестом);
• дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
2. Посебне функционалне компетенције
које ће се проверавати у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција у области
рада – Управа у јавном тужилаштву (провера ће
се вршити писаним тестом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – Поседовање знања
Бесплатна публикација о запошљавању

и вештина за израду нацрта тужилачких одлука
и других аката (провера ће се вршити писаним
тестом).
• Вештине заступања на главном претресу у кривичном и у другим поступцима пред надлежним
судом (провера ће се вршити разговором са кандидатом).
3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се
провера понашајних компетенција, и то:
управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка
учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет – проверу понашајних компетенција
врши дипломирани психолог на основу интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са
кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних
органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од четири месеца рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима резултати провере понашајних
компетенција кандидата у једном конкурсном
поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима управе, односно
у државном органу који се спроводе у наредне
две године од дана спроведене провере. Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила
на провери општих функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у
органима државне управе, односно у државном
органу који се спроводе у наредне две године
од дана спроведене провере осим ако кандидат
није захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
База питања за проверу општих функционалних
компетенција биће објављена на интернет страници тужилаштва (http://www.sa.os.jt.rs).
О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени
на начин на који су се одлучили да примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
V Место рада: Oсновно јавно тужилаштво у
Шапцу, Карађорђева бр. 25, Шабац.
VI Адреса на коју се подносе пријаве:
Основно јавно тужилаштво у Шапцу, Карађорђева 25, Шабац, са назнаком: „За јавни конкурс”
или на e-mail адресу ojtsabac@gmail.com
VII Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Јелена Алексић, заменик
јавног тужиоца, 064/8204-922.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу садржи: податке о конкурсу; личне податке; адре-

су становања; телефон, електронску адресу;
образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању страног језика; додатне
едукације; радно искуство; посебне услове;
добровољно дату изјаву о припадности националној мањини; посебне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем
поште, непосредно на адресу наведену у тексту
огласа или електронским путем на e-mail адресу
http://www.sa.os.jt.rs.
Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва уШапцу http://www.
sa.os.jt.rs.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу.
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве на начин на који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за
запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс су: писани доказ о знању рада на рачунару. Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи
да приложени доказ не може да се прихвати као
доказ којим се кандидат ослобађа провере ове
компетенције.
X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6
месеци); уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
(само они кандидати који су радили у државном органу); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); уверење о положеном правосудном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у
огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
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решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не
изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке
о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак;
уверење да није осуђиван; уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Шапцу http://www.sa.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено
време.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
овереној фотокопији биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање, на порталу е – управе,
као и на интернет презентацији и огласној табли
Основног јавног тужилаштва у Шапцу.
Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (http://www.sa.os.jt.rs).

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ
Шабац

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Основно јавно тужилаштво у Шапцу,
Карађорђева 25.
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II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско
пословање у звању референт
1 извршилац

Опис послова: Саставља платне спискове, врши обрачун плата и осталих примања
и спискове за обуставе, води дневну благајну
и врши исплату из благајне, саставља благајнички извештај, даје податке о примањима
запослених и издаје потврде запосленима, саставља извештаје о платама и другим примањима, образац М-4 и друге прописане обрасце
за плате, води дневник службених путовања,
исплаћује рачуне редовне делатности, пише
налоге или готовински чек, оверава податке за
кредите, даје извештаје, обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства или јавног
тужиоца.
Услови за рад на радном месту за финансијско пословање у звању референт: IV
степен средње школске спреме економског или
финансијског смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно
место.
III Општи услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(члан 45 став 1 Закона о државним службеницима);
IV У изборном поступку комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције, након чега ће
комисија обавити разговор са кандидатима, по
следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним тестом),
• дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару),
• пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
2. Посебне функционалне компетенције
које ће се проверавати у изборном поступку су:
– Посебна функционална компетенција у области
рада – финансијско-материјални послови (Буџетски систем РС) – провера ће се вршити писаним
тестом.
– Посебна функционална компетенција за радно
место за финансијско пословање – релевантни
прописи из делокруга органа (области знања и
вештина – Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима)
– провера ће се вршити писаним тестом.
– Посебна функционална компетенција у области
рада – административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) – провера ће се
вршити разговором са кандидатом.
3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се
провера понашајних компетенција, и то:
управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка
учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет – проверу понашајних компетенција
врши дипломирани психолог на основу интервјуа
базираног на компетенцијама.

4. Након провере понашајних компетенција
конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних
органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од четири месеца рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима резултати провере понашајних
компетенција кандидата у једном конкурсном
поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима управе, односно
у државном органу који се спроводе у наредне
две године од дана спроведене провере. Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила
на провери општих функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у
органима државне управе, односно у државном
органу који се спроводе у наредне две године
од дана спроведене провере осим ако кандидат
није захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
База питања за проверу општих функционалних
компетенција биће објављена на интернет страници тужилаштва (http://www.sa.os.jt.rs).
О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени
на начин на који су се одлучили да примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
V Место рада: Oсновно јавно тужилаштво у
Шапцу, Карађорђева 25, Шабац.
VI Адреса на коју се подносе пријаве:
Основно јавно тужилаштво у Шапцу, Карађорђева 25, Шабац, са назнаком „За јавни конкурс”
или на e-mail адресу ojtsabac@gmail.com
VII Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Бојан Прстојевић, заменик
јавног тужиоца, 064/8819-490.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о
знању страног језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; добровољно дату
изјаву о припадности националној мањини;
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем
поште, непосредно на адресу наведену у тексту
огласа или електронским путем на e-mail адресу
http://www.sa.os.jt.rs.
Пријава на конурс подноси се на својеручно потписаном Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет страници Основног јавног тужилаштва
у Шапцу http://www.sa.os.jt.rs .
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Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу.

ности се опредељује, да орган прибави податке
о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.

јаве на телефоне 069/8076-333 и 065/349-5234
или да своју радну биографију пошаљу на e-mail:
marija.mijailovic@delhaize.rs.

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

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

ЖИВКА ВУЛОВИЋ ПР
КРОЈАЧКА РАДЊА
„INFINITY DESIGN BEOGRAD”

Списак кандидата који испуњавају услове за
запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс су: писани доказ о знању рада на рачунару. Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи
да приложени доказ не може да се прихвати као
доказ којим се кандидат ослобађа провере ове
компетенције.
X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6
месеци); уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
(само они кандидати који су радили у државном органу); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган, осим ако кандидат не
изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућБесплатна публикација о запошљавању

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Шапцу http://www.sa.os.jt.rs
XI Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено
време.

Шивач на идустријским машинама
место рада Нови Београд
2 извршиоца

УСЛОВИ: од III до IV степена стручне спреме;
радно искуство до 12 месеци. Радно време од 08
до 16 часова.

Продавац у бутику

НАПОМЕНЕ:

место рада Нови Београд – хотел HAYAT
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: од III до IV степена стручне спреме;
радно искуство до 6 месеци. Радно време од 11
до 19 часова.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
овереној фотокопији биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса до 06.05.2022. Начин
конкурисања: директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор,
Душана Вукасовића 57, Нови Београд, Јављање
кандидата на телефон: 060/3232-905, лице за
контакт Весна Ничић. Радне биографије доставити на имејл vesna.nicic@yahoo.com

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање, на порталу е-управе,
као и на интернет презентацији и огласној табли
Основног јавног тужилаштва у Шапцу.
Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (http://www.sa.os.jt.rs)

Трговина и услуге
ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
„БЕЛА БРЕЗА” ЗЛАТИБОР
34000 Крагујевац
тел. 063/640-177
e-mail: belabrezatours@gmail.com

Помоћни кувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV нивоа квалификације, без
обзира на занимање; потребно радно искуство у
кихињи. Обезбеђен смештај и исхрана. За више
информација кандидати треба да позову контакт
телефон: 063/640-177 или да проследе радну
биографију на e-mail: belabrezatours@gmail.com
најкасније до 04.05.2022. године.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

11000 Нови Беорад, Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-234

Продавац

место рада Инђија
21 извршилац
УСЛОВИ: потребно је да кадидати имају најмање
други степен стручне спреме, без обзира на
квалификацију; пожељно радно искуство (није
обавезно); потребне су добре комуникацијске
вештине. Заинтересовани кандидати могу да се

PROMONT GROUP

21000 Нови Сад
e-mail: karijera@hotelpremier.rs

Хигијеничар / хигијеничарка
УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме,
искуства на пословима хигијене.
Опис посла: одржавање хигијене свих простора споља и изнутра у Хотелу Premier Aqua, Етно
комплексу Врдничка кула, Хотелу Фрушке Терме
и свим другим хотелско-угоститељским објектима Друштва у Врднику, према утврђеном распореду рада; старање о одржавању спољних
позиција Хотела Premier Aqua, Етно комплекса
Врдничка кула, Хотела Фрушке Терме и свих
других угоститељско-туристичких објеката према распореду рада, чишћење и одржавање уже
околине угоститељских објеката Друштва у Врднику – приступни путеви хотелу, паркинг и сл.
Нудимо вам: посао у стабилној компанији и стимулативну зараду; плаћен прековремени рад;
бесплатну едукацију и стручно усавршавање;
обезбеђене путне трошкове, топли оброк у хотелу; могућност професионалног развоја и напредовања.

Конобар
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме
било које струке (пожељно угоститељске); до
једне године радног искуства у угоститељству;
изражена услужност и љубазност.
Опис посла: послужује госте у ресторанима,
баровима, салама, холовима и по собама (роом
сервис) у Хотелу Premier Aqua Vrdnik, Етно комплексу Врдничка кула, Sport Cafе-у и Хотелу
Фрушке Терме и другим угоститељским објектима друштва према распореду рада по свим
стандардима угоститељске струке и делатности;
послужује госте и на терасама и баштама хотела,
Етно комплекса Врдничка кула, у Wellness&spa
Сектору, базенима на отвореном и затвореном,
конференцијским салама, лобију хотела или другим деловима угоститељских објеката у друштву
према распореду рада, учествује и врши пружање услуга у редовном пословању друштва и
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на организованим пријемима у угоститељском
објекту друштва или по потреби у објекту наручиоца услуге; дочекује и испраћа госте по свим
високим стандардима струке; комуницира са гостима и узима поруџбине; познаје све врсте јела и
пића које се припремају у кухињи и шанку објекта, као и њихове продајне цене; познаје винску карту (карактеристике вина) и карту пића,
као и упаривање вина и хране; у сарадњи са
надређенима креира дегустациони мени; гостима врши презентацију и продају вина из понуде;
поставља столове, поспрема их након употребе
и све друге послове који се односе на распоређивање посуђа, чишћење и уклањане посуђа;
испоставља фискалне рачуне послуженим гостима са храном и пићем, наплаћује услуге.
Нудимо: посао у пријатном и професионалном
окружењу; бесплатну едукацију и стручно усавршавање; обезбеђене путне трошкове; топли
оброк у хотелу; могућност професионалног развоја и напредовања.

Кувар
УСЛОВИ: минимум III или IV степен стручне
спреме (пожељно у угоститељству); две године искуства на истим или сличним пословима;
познавање рада на рачунару.
Опис посла: самостално припрема и сервира
јела односно поруџбине од стране организационог дела Сервиса, у Хотелу Premier Aqua
Vrdnik, Етно комплексу Врдничка кула, Sport
Cafе-у, Хотелу Фрушке Терме према распореду
рада и другим угоститељским објектима друштва према распореду рада, по свим стандардима угоститељске струке и делатности, врши
правилно ускладиштење и чување намирница
и припремљених јела, извршава радне налоге
а који се односе на обављање послова израде
задатих јела у кухињском сектору, пријављује
шефу кухиње све уочене недостатке у кухињи
који могу утицати на квалитет јела, у свом раду
придржава се норматива за кухињске производе, одговоран је за хигијенску и здравствену
исправност припремљених јела у својој смени,
као и за њихов квалитет и квантитет; редовно
ажурира температурне листе на расхладним
уређајима, опрано посуђе и прибор за јело одлаже на за то предвиђено место по величини и
намени, одговара на примедбе и посебне захтеве гостију у складу са могућностима кухиње и о
истим обавештава шефа кухиње, даје сугестије
у раду помоћним куварима и помаже им да науче на који начин се обављају послови кувара,
надгледа њихов рад.
Нудимо: посао у пријатном и професионалном
окружењу; бесплатну едукацију и стручно усавршавање; обезбеђене путне трошкове; топли
оброк у хотелу; могућност професионалног развоја и напредовања.

Радник

у Спа центру „Редар”
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме;
познавање енглеског језика као и конверзацију;
изражену услужност, сарадљивост и поузданост;
објективан и непристрасан приступ у (потенцијално) конфликтним ситуацијама; вакодневна комуникација са клијентима путем мејла и
пружање свих потребних информација везаних
за смештајне капацитете и додатне садржаје у
оквиру наше понуде.
Опис посла: задужен за безбедност и поштовање кућног реда Wellness и Спа центра од
стране гостију и запослених хотела; води рачуна о чистоћи и уредности простора за пресвлачење гостију који користе улуге Спа центра;
врши стални надзор хигијене свих површина у
спа центру и благовремено одржава запрља-
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не справе или површине у целом Спа центру;
по потреби помаже колегама на рецепцији Спа
центра да су увек на располагању прописани број пешкира, баде мантила, папуча; свакодневно у тачно прецизираним временским
интервалима контролише температуру базенске
воде, контролише понашање гостију на базену, уколико гости не поштују тачно истакнуте
прописе понашања дужан је да их опомене и
да им скрене пажњу; упознат је са свим воденим атракцијама како се укључују, искључују,
контролишу њихов рад; бележи коментаре /
утиске гостију и о њима обавештава менаџмент
хотела; редовно обилази цео простор термалне ривијере и одржава га уредно сложеним и
чистим; добро познаје све услуге и могућности
хотела како би био у стању да о њима информише госте, као и све у вези са понудом Спа и
Wellness центра.

као и за њихов квалитет и квантитет, редовно ажурира температурне листе на расхладним уређајима, обавља све задатке у складу са
законима, интерним прописима и упутствима
руководиоца.

Нудимо: посао у пријатном и професионалном
окружењу; бесплатну едукацију и стручно усавршавање; обезбеђене путне трошкове; топли
оброк у хотелу; могућност професионалног развоја и напредовања.

„NEW WORD”
ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

Велнес рецепционер
УСЛОВИ: образовање: минимум IV степен стручне спреме; обавезно познавање енглеског језика; пожељно искуство на сличним пословима;
добре продајне вештине; способност за самостални и тимски рад; изражена самоиницијативност, услужност, сарадљивост, поуздано.
Опис посла: обављање послова резервације
и продаје wellness & spa третмана и улазница;
заказивање масажа и третмана; свакодневна
комуникација са клијентом путем имејла и телефона; пријем корисника у wellness & spa центар,
дочек и информисање о садржајима и понуди;
административни послови и рад са фискалном
касом; закључивање благајне и предаја обрачуна; процесуирање ваучера и наплата.
Нудимо: посао у пријатном и професионалном
окружењу; едукацију и стручно увођење у посао;
обезбеђен превоз Нови Сад Врдник – Нови Сад;
обезбеђен топли оброк у хотелу; рад у стабилној
и перспективној компанији са преко 300 запослених; рад у динамичном тиму, оријентисаном
на постизање задатих циљева; могућност професионалног развоја и напредовања.

Хотелски посластичар

Нудимо: посао у пријатном и професионалном
окружењу; рад у стабилној и перспективној компанији; рад у динамичном тиму, оријентисаном
на постизање задатих циљева; обезбеђен превоз
и оброк у хотелу.
ОСТАЛО: Уколико испуњавате наведене захтеве и желите да постанете део нашег динамичног и успешног тима, пошаљите своју биографију електронским путем на имејл karijera@
hotelpremier.rs или на телефон 063/495-889.
Напомена: само кандидати који уђу у ужи избор
ће бити контактирани.

21000 Нови Сад

Туристички агент
УСЛОВИ: лица са завршеним IV, V, VI/1, VI/2
или VII/1 степеном стручне спреме туристичког
смера; познавање рада на рачунару (основна
информатичка обука). Јављање кандидата на
контакт телефон: 063/7352-352. Пријаве кандидата на e-mail: tinakon@yahoo.com

КРОЈАЧКА РАДЊА
„АС ШТЕП”
21000 Нови Сад

Кројач / кројачица
Јављање кандидата на контакт телефон:
064/2389-528.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ТАТЈАНА ДАВИНИЋ

26220 Ковин
Светозара Марковића 3
тел. 013/741-773
e-mail: beleznik.davinic@gmail.com

Дипломирани правник –
јавнобележнички приправник
на одређено време до 36 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа у трајању од
четири или три године угоститељске струке или
друге струке; минимум 2 године радног искуства
на истим или сличним пословима.
Опис посла: израда посластица и пецива по
утврђеним стандардима у Хотелу Premier Aqua
Vrdnik, Етно комплексу Врдничка кула, Sport
Cafе-у, Хотелу Фрушке Терме и другим угоститељским објектима друштва према утврђеном
распореду рада по свим стандардима угоститељске струке и делатности, извршавање задатака добијених по налогу шефа кухиње кухиње
на изради посластица и пецива, у погледу врсте и броја посластица и пецива које је
потребно израдити или конкретних задатака на
изради, праћење утрошака и отписа у посластичарници и пекари, контрола залиха и складиштене робе у посластичари и пекари, брига о
одржавању хигијене опреме, правилној употреби опреме као и о роковима трајања намирница које производи и намирница које користи у
производњи, по потреби самостално припрема
и сервира јела односно поруџбине од стране
организационог дела Сервис, у свом раду придржава се норматива за кухињске производе, одговоран је за хигијенску и здравствену
исправност припремљених јела у својој смени,

УСЛОВИ: завршен правни факултет у занимању
дипломирани правник; без радног искуства;
познавање рада на рачунару; мотивисаност
и прецизност, опредељеност за рад у јавном
бележништву. Радно време од 7.30-15.30 часова. Нудимо: динамично радно окружење; стицање свих потребних знања и вештина за рад у
канцеларији јавног бележника; акивно учешће
у припреми јавнобележничких исправа; активно
учешће у припреми рочишта за расправљање
заоставштине; могућност наставка рада у канцеларији након положених стручних испита. Кандидати који испуњавају услове потребно је да
пошаљу цв и скенирану диплому на горе наведени мејл.

B&B TRANSLOGISTIC DOO
24000 Суботица, Сегедински пут 114а
тел. 065/8600-176
e-mail: igor@bbtranslogistic.com

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Пријаве слати имејлом. Оглас остаје отворен до
22.04.2022.
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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
САНИТАРНО ЕКОЛОШКУ ЗАШТИТУ
ДЕЗИНСЕКЦИЈУ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ДЕ МУС ДОО
11271 Сурчин, Галовачка 12
e-mail: office@demus.rs
тел. 060/0208-513

Санитарно-еколошки или
ветеринарски техничар

на одређено време од три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме санитарно-еколошка сестра, пожељна возачка дозвола Б категорије. Пробни рад 3 месеца. Рок за
пријављивање на конкурс је 30 дана од дана
објављивања.

УР „ЛАРА – ГАРА”
21000 Нови Сад, Јоакима Вујића 8

Фризер
Јављање кандидата на контакт телефон:
069/2318-272 у периоду од 09.00 до 20.00 часова

„НАША БАШТА – 1 ТД”
21000 Нови Сад, Житни трг 11

Продавац

на одређено време 3 месеца
Јављање кандидата на контакт телефон:
060/0812-133. Пријава кандидата на e mail:
nasabasta01@gmail.com

КАФЕ „ФОКУС”
31000 Ужице, 1300 Каплара 4
тел. 060/5543-900

Конобар
УСЛОВИ: III ССС. Јављање кандидата на контакт
телефон: 060/5543-900, контакт особа: Бућић
Љубиша. Оглас је отворен до попуне радног
места.

ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА”
Тара, Бајина Башта
тел. 031/593-502

Шеф ресторана у хотелу „Оморика”
привремено повремени послови

УСЛОВИ: најмање две године радног искуства
у струци, IV–VII ССС без обзира на образовни
профил, положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL
стандарду.

Шеф ресторана „Јавор”

привремено повремени послови
УСЛОВИ: IV–VII ССС, без обзира на образовни
профил, најмање две године радног искуства
у струци, положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL
стандарду.

Шеф ресторана у хотелу „Бели Бор”
привремено повремени послови

УСЛОВИ: IV–VII ССС, без обзира на образовни
профил, најмање две године радног искуства
у струци, положени модули 3, 4, 6 и 7 по ЕCDL
стандарду.
ОСТАЛО: заинтересована лица своје пријаве
могу слати на имејл Војне установе „Тара” info.
Бесплатна публикација о запошљавању

vutara@mod.gov.rs. Контакт телефони: 031/593502, 064/8257-121. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

„РЕСТОРАН ДИОНИС”
26300 Вршац, Дечанска 59

Кувар

на одређено време

Пица мајстор

на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен квалификације; радно искуство небитно. Рад у сменама.
Обезбеђена исхрана. Пробни рад од месец дана.
Рок за реализацију до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон 065/2415-441.

AGENCIJA „EKROM LIVE” DOO
26300 Вршац, Иве Милутиновића 82а

Рачуноводствено
књиговодствени послови
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање, првенствено
економски техничари, гимназија без обзира на
назив квалификације; рад на рачунару: основно; страни језик: енглески (ниво почетни); радно
искуство небитно. Рок за пријављивање на оглас
је до 29.04.2022 године. Јављање кандидата на
контакт телефон: 069/50-60-270, 013/832-962.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Возач

на одређено време,
до 30.09.2022. године
Опис послова: Обавља све вожње за потребе
Дома здравља укључујући и превоз пацијената на дијализу, као и хитан превоз пацијената, задужује се возилом и одговара за његову
исправност, одржава возило и отклања ситне
кварове, стара се о хигијени возила, води рачуна
да у возилу постоји сва потребна, законом прописана опрема, води рачуна о регистрацији возила
којим је задужен, обавља и друге послове своје
струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, најмање завршена осмогодишња школа, возачки испит Б и Ц категорије, здравствена
способност за послове професионалног возача;
неопходно је претходно радно искуство професионалног возача у трајању од најмање три године. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се пријављујете треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; оверену фотокопију возачке дозволе, извод из МК рођених (не старије од
шест месеци) или оверена фотокопија; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци) или
оверена фотокопија, уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се
води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан;
лекарско уверење о здравственој способности за
обављање послова професионалног возача. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење. Пријаву са документацијом
доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, Служба за
здравствену заштиту одраслих
становника, и кућно лечење
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
или више образовање. Додатна знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре / техничара. Кандидати као
доказ о испуњености наведених услова подносе
следећа документа: пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон, оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи,
оверену фотокопију положеног стручног испита
и решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
уверење о држављанству (оригинал не старије
од 6 месеца); извод из књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); доказ о радном
искуству, уверење да се против кандидата не
води истрага или кривични поступак (уверење
издаје суд), доказ о имунизацији ММР вакцином
или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела). Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично у
Служби за техничке и сличне послове, Одсек за
административно-правне послове, ДЗ Прешево у
Прешеву, Улица 15. новембар број 88, радним
данима од 07-15 часова или поштом на наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за
заснивање радног односа”. Рок за подношење
пријава је 8 дана, од дана објављивања на сајту
Министарства здравља Републике Србије и у
публикацији „Послови”. Неблаговремене, неисправне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Решењем директора формирана је комисија
која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати
на основу обављеног разговора / интервјуа са
њима. Коначну одлуку о избору кандидата који
ће бити примљен у радни однос доноси директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30
дана, од дана истека рока за подношење пријава
кандидата. За све информације можете се обратити на телефон 017/869-195. Докази приложени
уз пријаву биће враћени кандидатима који нису
примљени у радни однос само на њихов захтев.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Прешево.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра – техничар
општег смера

на осталим болничким одељењима,
пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у стационарним
здравственим установама на истим или сличним
пословима.
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Медицинска сестра – техничар
(инструментарка)

контакт телефоном. Предност имају кандидати
са радним искуством у стационарним здравственим установама на истим пословима.

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у стационарним
здравственим установама на истим или сличним
пословима.

Возач санитетског возила

пробни рад 6 месеци

Референт за заштиту животне
средине
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи III или IV (са
просечном оценом); потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује
чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство на
истим или сличним пословима а предност имају
кандидати који имају завршену специјалну обуку
за рад на систему за третман и дробљење отпада или минимум 6 месеци радног искуства на тим
пословима (уз обавезу стицања сертификата у
периоду трајања пробног рада).

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној основној школи II степен стручне
спреме (са просечном оценом); потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); фотокопију личне карте
или очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип), биографију, са адресом и контакт
телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима.

Виши радиолошки техничар
у дијагностици
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз
пријаву са биографијом и: оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченом образовању на
струковним студијама првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање (почев од 10.09.2005.) односно
на студијама у трајању од најмање две године
(до 10.09.2005.) са просечном оценом; оверен
препис или фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико
је кандидат поседује); потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне
карте или очитану личну карта (уколико лична
карта поседује чип); биографију, са адресом и
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пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима; положен возачки испит за возача Б и Ц категорије. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој саобраћајној школи III степен стручне спреме (са просечном оценом);
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима возача (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту
(уколико лична карта поседује чип); фотокопију
возачке дозволе или очитану возачку дозволу;
биографију, са адресом и контакт телефоном.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Физиотерапеутски техничар
пробни рад је шест месеци

ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер физиотерапеутски техничар; положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе и: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, смер физиотерапеутски техничар – IV степен стручне спреме
(са просечном оценом); оверени препис или
фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту за физиотерапеутског техничара; фотокопија лиценце; доказ о радном искуству у
струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопија личне
карте или очитана лична карта (уколико лична
карта поседује чип); биографију, са адресом и
контакт телефоном. Рок за пријаву кандидата
је 8 дана од дана расписивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

11450 Сопот, Јелице Миловановић 12

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

Доктор медицине – изабрани лекар

21420 Бач, Бачка 2

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана расписивања огласа у листу „Послови”. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати
који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

на одређено време до шест месеци,
у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана

Медицинска сестра
– техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора испуњавати следеће
посебне услове: високо образовање на интегрисаним студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији следећа документа: диплома о звршеном
медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценца Лекарске коморе Србије; доказ (потврда, уверење и др.), о
радном искуству у звању доктора медицине;
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; фотокопија извода из МК рођених;
фотокопија извода из МК венчаних (само ако је
кандидат променио презиме). Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему. 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
Дом здравља Сопот. Пријаве се подносе лично,
или путем поште на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон за контакт:
011/8239-733.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године, положен стручни испит и поседовање лиценце. Као доказе о испуњености
услова кандидати треба да доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију лиценце или решења о
упису у комору, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте. Пријаву на конкурс са траженим
документима, кандидати достављају лично на
писарницу установе или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава за конкурс
за заснивање радног односа за медицинску сестру – техничара”, најкасније у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Кандидат који буде примљен у радни однос у
обавези је да достави лекарско уверење издато
од стране лекара специјалисте медицине рада.
Овај оглас ће се објавити и на сајту Министарства здравља Републике Србије и на сајту Дома
здравља Бач. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марко Миљешић. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома
здравља Бач и биће достављена на адресу свих
кандидата. Достављена документација неће се
враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ
„БЕЛАНОВИЋ”
21000 Нови Сад
Толстојева 11

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: обавезан стручни испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на контакт телефон: 060/3015-200.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„ЦВЕЈИЋ” ЧЕРЕВИЋ

21300 Беочин, Јована Грчића Миленка 35

Хигијеничар / хигијеничарка
Опис посла: одржавање апотека и других просторија установе. Јављање кандидата на контакт
телефон: 064/3396-717, пријаве слати на e-mail:
ana.jokic@apotekcvejic.com

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; лиценца за рад, захтевано радно искуство: најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
или решење о упису у комору. Кандидати морају
да испуњавају опште услове прописане законом.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на јавни оглас је
8 дана од објављивања огласа у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије или након истека тог рока до попуне радног места. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат
је дужан да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад.
Пријаве са траженом документацијом слати на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс
– не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Домар – мајстор одржавања

у Одсеку за одржавање објеката и
опреме у Служби за техничке послове
УСЛОВИ: средње образовање КВ – III степен
стручне спреме.

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, у Одељењу за
одржавање хигијене у Служби за
техничке послове
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије не
старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому
о стеченом образовању одговарајућег профила;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена кандидата); уверење о држављанству
РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну
Бесплатна публикација о запошљавању

карту; приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа
биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон
034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем
поште на горе наведену адресу. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти

на одређено време, до повратка
одсутног радника (боловање преко
30 дана), за рад у Одељењу за
здравствену заштиту одраслих
становника, Службе за здравствену
заштиту одраслих становника са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем
и стоматолошком делатношћу
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: на основним студијама првог степена (струковне / академске) по прописукоји
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. Додатна знања / испити /радно
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре. Кандидати уз
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинсој школи; оверену
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; потврду – препоруку о радном искуству након
положеног стручног испита на пословима здравствене струке; оверену фотокопију дозволе за рад
– лиценце издате од надлежене коморе (ако је
кандидат из радном односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
кратку биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања код Националне
службе за запошљавање, публикација „Послови”.
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 и економско финансијске послове, ДЗ Ћићевац. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису у складу
са условима овог огласа неће се разматрати. Опис
посла детаљно описан у Правилнику о организацији и систематизацији Дома здравља Ћићевац.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи поступак заснивања
радног односа и уговорног ангажовања лица ван
радног односа и поступак остваривања права,
обавеза и одговорности израдног односа, води
управни поступак из делокруга рада, припрема
опште и појединачне акте из области правних,
кадровских и административних послова, припрема документацију, израђује и подноси тужбе,
противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним
судовима, води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних,
кадровских и администартивних послова, припрема документе и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и
административних послова, даје стручну подршку у процесу формирања планова рада, даје
стручну подршку у области канцелароријског
пословања, израђује опште и појединачне акте,
даје тумачења истих и контролише њихову примену од стране запослених, решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим
правним пословима, пружа стручну помоћ директору Дома здравља приликом вођења дисциплинског поступка, проучава, прати и објашњава
прописе из области здравствене заштите и друге
прописе, припрема предлоге и упутства за њихово спровођење, пружа стручну помоћ и обрађује
предмете у поступку утврђивања повреде радне
дужности и материјалне одговорности радника Дома здравља, обавља нормативне правне,
имовинско-правне и опште правне послове,
израђује предлоге уговора и нацрте општих
аката, обавља стручно-административне послове за органе управљања, даје стручну помоћ у
раду органа управљања, припрема материјал за
састанке управног и надзорног одбора и води
записнике са састанака, пружа стручну помоћ
Одсеку јавних набавки у примени прописа, ради
и друге послове из домена своје струке по налогу директора Дома здравља коме је одговоран за
свој рад; ради и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца коме
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање правни факултет, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Радно искуство / додатна знања / испити: познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеном
факултету и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Психолог у развојном
саветовалишту
пробни рад 3 месеца

Опис послова: рано отривање кашњења и поремећаја у развоја, дијагностиковање и терапија
развојних проблемима деце до друге године
(спавање, храњење), дијагностиковање и терапија развојних проблемима деце 2–7 година
(енуреза, страхови, социјализација), дијагностиковање и терапија развојних проблемима
деце 2–10 година (адаптација на школу, потешкоће са учењем, проблеми понашања и комуникације), дијагностиковање и терапија развојних
проблемима деце са породичним проблемима
(развод родитеља, смрт члана породице, поремећај у прилагођавању и сл.), процена интелектуланих способности деце, процена личности,
по потреби, рад у комисијама и Тиму за заштиту деце од злостављања и занемаривања, води
стручну документацију о свом раду, обавља тест
психичких функција индивидуални и групни
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психотерапеутски третман, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и остале послове
из области своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање – факултет из области клиничке психологије, развојне или педагошке психологије; на
основним студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Радно искуство / додатна знања / испити: стручни испит у складу са законом; познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду

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 конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли – IV спрат.

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

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали

Одељење анестезиологије са
реаниматологијом, на одређено време
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у
затвореној коверти на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре – техничара на одређено време по
основу замене до повратка радника са боловања
– 1 извршилац”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Оглас објављен 2302.2022. године у публикацији „Послови” (број 975), поништава се за радно место: виши интерни ревизор / самостални
интерни ревизор.
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Виши лабораторијски техничар

за потребе Службе за лабораторијску
дијагностику, пробни рад од 3 месеца

11030 Београда, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Струковни фармацеутски техничар
(VI степен) за потребе
Центра за радијациону онкологију,
пробни рад од 3 месеца

Опис посла: 1. израђује акте о процени ризика
на радним местима и у радном окружењу, 2. пружа стручну подршку за опремање и уређивање
радног места, 3. организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине, 4.
организује превентивне и периодичне прегледе
и испитивања опреме за рад, 5. предлаже мере
за побољшање услова рада, 6. свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и
здравље запослених, 7. прати стање у вези са
повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово
отклањање, 8. припрема извештаје из области
заштите, безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, 9. координира сарадњу
са службом медицине рада, 10. организација и
спровођење програма заштите на раду и противпожарне заштите.
УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна
знања / испити / радно искуство: знање рада
на рачунару, положен испит из безбедности и
здравља на раду и противпожарне заштите, најмање пет година радног искуства. Уз пријаву се
подноси биографија, фотокопија личне карте или
извод очитане личне карте, и докази о испуњености тражених услова конкурса у неовереним фотокопијама, и то: уверење о положеном
стручном испиту из безбедности и здравља на
раду и уверење о положеном стручном испиту из
области заштите од пожара. Документа се неће
враћати. Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом
или на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа подлежу провери знања. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује
Правна служба Завода за биоциде и медицинску
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је
да достави доказ о здравственој способности за
рад на наведеним пословима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицинска сестра – техничар

(IV степен) за потребе Клинике за
гастроентерологију и хепатологију,
пробни рад од 3 месеца

Струковни медицински радиолог
пробни рад од 3 месеца
4 извршиоца

Виши физиотерапеут

(VI степен), пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Приликом
селекције кандидата узимаће се у обзир следећи критеријум: радно искуство на наведеним
пословима у здравственој установи терцијарног
нивоа. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
сведочанства за сваки завршен разред средње
школе за радно место из става I тачка 1. уверење о положеном стручном испиту; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
Као доказ кандидати треба да доставе потврду о
радном искуству на наведеним пословима издату
од надлежне службе послодавца.Уверење о радном стажу издатог од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).Уколико изабрани кандидат не
достави горенаведене документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим се неће
засновати радни однос. 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 објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на интернет страници
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на горе наведену
адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Струковна медицинска сестра –
бабица

(VI степен) 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
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 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 именик надлежне коморе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико 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 објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на интернет
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицинска сестра – техничар

(IV степен) за потребе Клинике за
гастроентерологију и хепатологију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 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 именик надлежне коморе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
Бесплатна публикација о запошљавању

заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат
не достави горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се
неће засновати радни однос. 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 објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на интернет
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Виши физиотерапеут

за потребе Клинике за хематологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 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 именик надлежне коморе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико 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 објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене

пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на интернет страници
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на горе наведену
адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац

1. Виша медицинска сестра –
техничар на осталим болничким
одељењима
за рад у Служби за офталмологију,
на одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог
на боловању

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
мед. сестра – техничар, висока медицинска
школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен медицински факултет,
основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра
техничар VI/1 или VI/2степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

2. Виша медицинска сестра –
техничар у операционој сали

за рад у Одсеку анестезије
за једнодневну хирургију,
дијагностичко-терапијске процедуре
и специјалистичко-консултативне
делатности Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време, ради замене привремено
одсутне запосленe до истека
породиљског одсуства
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
мед. сестра – техничар или смер анестетичар
интезивиста, висока медицинска школа струковних студија, или завршен медицински факултет,
основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра
техничар или струковни анестетичар интензивиста, VI/1 или VI/2степен, стручни испит;
лиценца; најмање годину дана радног искуства
у наведеном звању.

3. Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге

за рад у Одељењу за одржавање
хигијене објеката и простора у Служби
за техничке, помоћне и друге сличне
послове при Заједничким немедицинским
пословима, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: основна школа.

4. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове Службе за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
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специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке, на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године грађевинске,
електротехничке или машинске струке VII/1 степен стручне спреме; знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области
рада, у складу са законом.
Кандидати за радна места 1 и 2 подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа; доказ о радном искуству за радно место
број 2.
Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство
издато на девојачко презиме.
Кандидати за радно место 4 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (у складу са законом), фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), доказ
односно изјаву о познавању рада на рачунару.
ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом
и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на адресу: Општа
болница Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска
16. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Виша гинеколошко акушерска
сестра / гинеколошко акушерска
сестра
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: IV/VI степен стручне
спреме, виша гинеколошко акушерска сестра /
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гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој / вишој
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са
адресом и контакт телефон.

Виши физиотерапеутски
техничар (струковни терапеут)
физиотерапеутски техничар
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: IV/VI степен стручне спреме, виши физиотерапеутски техничар
(струковни терапеут) / физиотерапеутски техничар, положен стручни испит. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој / вишој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефон.

Медицинска сестра

на одређено време због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме,
медицинска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефон.

Лабораторијски техничар
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар, положен стручни
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ
о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефон.

Виши рентген техничар
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VI степен стручне спреме, виши рентген техничар, положен стручни

испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској
школи; оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефон.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница
Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215,
018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Доктор стоматологије

у Служби за стоматолошку и
здравствену заштиту, дечија
превентивна стоматологија,
за рад у стоматолошкој амбуланти
у ОШ „Авдо Међедовић” Селаковац
УСЛОВИ: стечено високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, поседовање лиценце или решења о упису у комору,
пожељно радно искуство на пословима доктора
стоматологије.

Стоматолошка сестра – техничар

у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, Дечија превентивна
стоматологија, за рад у стоматолошкој
амбуланти у ОШ „Авдо Међедовић”
Селаковац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-стоматолошка сестра техничар; стечено средње образовање, положен стручни испит, лиценца за рад;
пожељно радно искуство на пословима стоматолошске сестре – техничара.
ОСТАЛО: Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком радном и личном биографијом (радно
искуство), контакт телефон. оверену фотокопију
дипломе; очитану личну карту. извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству.
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Ови подаци се
не могу користити у друге сврхе, њих обрађује
Кадровска служба ДЗ. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије
од 6 месеци; уверење суда да се против кандидата не води судски поступак, не старије од 6
месеци; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи, не старије од 6
месеци. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс доставити писарници
Дома здравља Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”. Непотпуне
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и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 020/311-765. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Нови Пазар
бр. 298/2021.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Портир / чувар

на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
да имају средње образовање и најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца
(други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат
променио презиме, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас,
дужан је да достави кандидат који буде изабран
пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана објављивања у
Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним
ковертама на адресу Општа болница Петровац
на Млави, Моравска број 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у Правну службу
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација
неће бити узета у разматрање при избору кандидата. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом школом.

Здравство и социјална заштита
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД
ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

најмање пет година радног искуства у струци,
да је држављанин Републике Србије и да није
кажњаван за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права
по основу рада, против части и угледа, против
полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републике Србије.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са доказима о
испуњавању услова, кандидат за директора
је дужан да приложи и Програм рада за мандатни период, који ће бити разматран на седници Управног одбора Покрајинског завода за
социјалну заштиту. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са конкурсном документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„КОВАЧИЦА”
Ковачица

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије,
звање: економиста, струковни економиста;
знање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву
достављају: пријаву, својеручно потписану, са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа
о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
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 кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Центар за социјални рад „Ковачица” Ковачица, Чапловичова 17, са назнаком „За
јавни конкурс за запошљавање на неодређено
време самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника у Центру за социјални рад – Ковачица, Ковачица”. Овај јавни конкурс се објављује
и на огласној табли Центра за социјални рад
„Ковачица” Ковачица. Све додатне информације
могу се добити на телефон: 013/661-041.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ” У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 43
тел. 034/332-627, лок. 116

Директор

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврдјен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да има

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да
има високо образовање студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник, да кандидат има најмање

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

пет година радног искуства у струци. Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију подноси и програм рада за мандатни
период за који се именује. Конкурс је отворен
15 календарских дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве, са биографијом
кандидата и конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: уверење о држављанству – оригинални документ,
не старији од 6 месеци; уверење суда да лице
није под истрагом и да се против њега не води
поступак – оригинални документ; оверена фотокопија дипломе и потврда о радном стажу – оригинални документ, се подносе на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава за конкурс”. Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра за
социјални рад и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који су
испунили прописане услове и доставља је скупа са мишљењем надлежном органу јединице
локалне самоуправе. Мандат директора траје
четири године и исто лице може бити поново
именовано за директора. Директора именује
Скупштина града Крагујевца, на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора
Центра за социјални рад и сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

за потребе Центра за контролу и
превенцију болести, на одређено време
до краја 2022. године
2 извршиоца
Опис посла: узима узорке за испитивање и врши
њихову анализу; прикупља и обрађује податке
о хигијенским стањима и болестима; спроводи
мере за спречавање ширења заразних болести;
спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и
дератизације; врши надзор над управљањем,
раздвајањем и дистрибуцијом инфективног
медицинског отпада; спроводи активности
стручног усавршавања; управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом,
сакупљањем, обележавањем, транспортом и
стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада); обавља санитарно – хигијенски
преглед објеката и врши контролу санитарно
хигијенског стања објеката; врши контролу и
оцену начина пријема, складиштења и дистрибуције намирница; врши упућивање радника на
обављање здравствених прегледа за одређене
категорије запослених, других лица и клицоноша; врши контролу хигијене кухињског блока,
посуђа, инвентара и санитарних просторија;
обавља и друге одговарајуће послове по налогу
директора.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређива високо образовање
до 10. 09. 2005. године; положен стручни испит;
лиценца; важећа возачка дозвола за управљање
возилом Б категорије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Учесници су, по
расписаном огласу, дужни да приложе следећу
документацију: 1. потписану пријаву на оглас;
2. радну биографију; 3. доказ о стручној спреми/образовању; 4. доказ о испуњености осталих
услова у зависности од радног места. Фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве
без потпуне документације, неће се разматрати.
Пријаве слати на горе наведену адресу.
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Санитарни техничар / санитарноеколошки техничар
за потребе Центра за контролу и
превенцију болести

Опис посла: узима узорке за испитивање и врши
њихову анализу; прикупља и обрађује податке
о хигијенским стањима и болестима; спроводи
мере за спречавање ширења заразних болести;
учествује у процедурама скупљања и уклањања
медицинског отплада; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; обавља санитарно-хигијенски преглед објеката; обавља и
друге одговарајуће послове по налогу директора.
УСЛОВИ: средње образовање – средња медицинска школа, смер санитарни; положен стручни испит; лиценца; важећа возачка дозвола за
управљање возилом Б категорије; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Учесници су, по расписаном огласу, дужни да
приложе следећу документацију: 1. потписану пријаву на оглас; 2. радну биографију; 3.
доказ о стручној спреми / образовању; 4. доказ
о испуњености осталих услова у зависности од
радног места. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве
без потписа и пријаве без потпуне документације, неће се разматрати. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

Медицинска сестра – техничар
у јавном здрављу на пријему
биолошког материјала

за потребе Центра за микробиологију,
на одређено време до краја 2022.
године, због повећаног обима посла
Опис посла: обавља послове из области јавног
здравља – узима лабораторијски материјал; води
евиденцију, врши техничку обраду и штампање
микробиолошких налаза; учествује у вођењу
медицинске документације и прављењу периодичног извештаја; обавља и друге одговарајуће
послове по налогу руководиоца и директора.
УСЛОВИ: средње образовање, средња медицинска школа, смер општи; положен стручни испит;
лиценца; најмање шест месци радног искуства у
наведеном звању. Учесници су, по расписаном
огласу, дужни да приложе следећу документацију: 1. потписану пријаву на оглас; 2. радну
биографију; 3. доказ о стручној спреми/образовању; 4. доказ о испуњености осталих услова у
зависности од радног места. Фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене
пријаве, пријаве без потписа и пријаве без потпуне документације, неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу.

Култура и информисање
ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”
11040 Београд, Генерала Штурма 1
тел. 063/310-606

Кустос музеја

на одређено време
УСЛОВИ: универзитетска диплома – филозофског факултета, и најмање 5 година радног
искуства.

Видео архивар

на одређено време
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; најмање 5 година радног искуства.

ПР Менаџер

на одређено време
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УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање 5
година радног искуства на наведеној позицији,
познавање енглеског језика – напредни ниво.
ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен
и да се против њега не води кривични поступак. Пријаве слати електронским путем на email
office@karicfoundation.com, или се јавити на контакт телефон 063/310-606 сваког радног дана
од 10-14 часова. Само кандидати који ђу у ужи
избор ће бити контактирани.

Индустрија и грађевинарство
GOSA INDUSTRIAL ECOLOGY
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 70
тел. 063/392-459
е-mail: gosaecology@gmail.com

Возач теретног возила – камиона

(са обавезом при утовару и истовару)
на одређено време
УСЛОВИ: I, II, III, IV ССС; возачка дозвола Ц
категорије; пожељно радно искуство али не и
обавезно. Обезбеђен превоз и исхрана. Пробни
рад 1 месец. Контакт са послодавцем: директно
упућивање код послодавца или јављање на контакт телефон: 063/392-459, Мирослав Красић.

„АТР МЕТАЛ СЛАВИЈА
УНИВЕРЗАЛ” ДОО

УСЛОВИ: завршена средња школа на смеровима аутоматика, електроника, електортехника
или мехатроника; 2 године радног искуства на
пословима техничког одржавања – пожељно;
познавање тумачења електро документације;
познавање тумачења пнеуматске документације – предност; познавање принципа рада
инстументационе опреме – предност; спремност
на интезиван процес учења и развоја; спремност
на рад у изазовном пословном окружењу, спремност на сменски рад.

Електричар

3 извршиоца
Опис посла: надгледање рада опреме и уређаја,
обављање редовних и вандредних прегледе,
одговорност за редован обилазак производње
и праћење рада опреме и уређаја; рад на
ремонту електроуређаја према плану превентивног одржавања; утврђивање неправилности у
раду опреме и уређаја и евидентирање истих;
редовно сервисирање опреме, обављање електро-инсталатерских послова при инвестиционим
радовима; израђивање према пројекту електро
разводне и командне ормаре; обављање радова на монтажи и учествовање у пуштању нове
опреме у рад.
УСЛОВИ: средња стручна спрема – електро
струке, одговорност и посвећеност послу, спремност на рад у сменама и рад по позиву, пожељно
2 године радног искуства на истим или сличним
пословима, пожељно познавање средњенапонских и нисконапонских постројења.

21000 Нови Сад
e-mail: artmetal@ptt.rs

Механичар погона

Помоћни радник

Опис посла: прати рад уређаја и рад машина у
фабрици, одржавање центрифугалних пумпи,
монопумпи, вакум пумпи, вентила, одржавање
резача за сечење картона, одржавање преса и
ваљака на линији производње картона, познавање монтаже и демонтаже лежајева, предлаже превентивну замену уређаја пред отказом,
учествује у извођењу инвестиционих пројеката –
монтажа, повезивање и пуштање у рад опреме.

3 извршиоца

за израду грађевинске браварије
УСЛОВИ: III степен стручне спреме металске
струке, обрађивачи метала. Јављање кандидата
на телефон: 021/522-176, 063/526-821.

ФАБРИКА КАРТОНА УМКА ДОО
11260 Умка, 13. октобра 1
тел. 011/36 02 776
e-mail: dijana.radojkovic@umka.rs
web: https: //www.umka.rs

Наша прича почела је давне 1939 године оснивањем Фабрике картона Умка. Од тада, па до
данас постали смо један од европских лидера у
производњи хромо картона на бази рециклираног папира. Највећи смо рециклер у овом делу
Европе и послујемо у преко 35 земаља света.
Велики значај придајемо модернизацији, континуираном развоју и сталним унапређењима
процеса и запослених. Део смо Капа Стар Групе
чије су и остале чланице лидери у својим делатностима, и то: Фабрика бисквита Јаффа, Фабрика кондиторских производа Банини, Kappa Star
Recycling, Екостар Пак, Kappa Star Logistics и друге. Поносни смо на наш тим у чијем саставу је
преко 400 стручних и вредних људи и позивамо те да се придружиш овој успешној екипи и
заједно са нама допринесеш постизању изузетних резултата. Придружите нам се на позицији:

Аутоматичар
3 извршиоца

Опис посла: праћење рада система аутоматског
управљања у фабрици, контрола, подешавање
и замена мерне опреме, контола, подешавање
и замена електро-пнеуматских уређаја, учествовање у дефектажи проблема насталих у раду
система за аутоматско управљање, контролисање мерно регулационих уређаја према плану
превентивног одржавања. Предлагање превентивних замена уређаја.

УСЛОВИ: ин. III степен образовања – машинска
струка, пожељно 2 године радног искуства на
истим или сличним пословима, оспособљеност за
аутогено сечење, познавање заваривања и браварских послова, пожељно познавање – читање
техничких цртежа, спремност на рад у отежаним
условима рада, рад на висини и у скученим просторима.

Радник у производњи картона
10 извршилаца

Опис посла: обављање различитих послова и
задатка на машинама, уређајима и позицијама на
картон машини или у служби дораде и паковања,
на картон машини учествовање у обављању различитих послова у процесу настанка картонске
траке кроз фазе њеног формирања, пресовања,
сушења, намотавања на картон машини, у служби дораде и паковања, транспорт, сечење ролни, паковање и отпремање готовог производа.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме-предност техничке струке, интересовање за
стицање нових знања и искустава кроз рад, оговорност, прецизност, сталоженост и посвећеност
послу, спремност на рад у специфичним условима
производње (сменски и ноћни рад), тимска оријентисаност, мотивисаност за стално запослење.

Радник у производњи палета
10 извршилаца

Опис посла: рад на изради палета (на свим
пословима у процесу производње од прераде
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трупца до склапања саме палете), одговорност
за квалитет производа; припремање машина за
рад и контролисање њихове исправности у току
рада; пријављивање недостатке на машинама,
опреми и недостацима на производ.
УСЛОВИ: пожељно радно искуство на пословима у производњи, преради дрвета и сл.; интересовање за стицање нових знања и искустава
кроз рад, оговорност, прецизност, сталоженост
и посвећеност послу, спремност на рад у специфичним условима производње (рад у II смене),
спремност на физички рад, тимска оријентисаност, мотивисаност за стално запослење.
ОСТАЛО: нудимо: обезбеђен превоз до Фабрике;
рад у стабилној компанији која постоји више од
80 година; сигуран посао, конкурентну зараду,
стимулативне награде за остварене резултате,
колективно осигурање запослених, увећан број
дана годишњег одмора, кантина за запослене,
поклон за рођење детета, новогодишње пакетиће за децу запослених. Заинтересовани кандидати могу да предају биографију на портирници фабрике, на адреси 13. октобра бр. 1 или да
пошаљу на e-mail jobs@umka.rs

KAPPA STAR RECYCLING DOO
11260 Умка
Тринаестог октобра 1

Радник на преси – балирање
старог папира, картона

на одређено време, један месец,
место рада Нови Сад
4 извршиоца
Јављање кандидата на контакт телефон:
060/3790-394.

ЕКО-МЕТАЛ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2
тел. 022/465-306, 062/242-097
факс: 022/466-003

Комерцијалиста

на одређено време, са могућношћу
заснивања сталног радног односа
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола
Б катерорије (активан возач), да кандидат није
кажњаван и да се против њега не води судски
спор, знање енглеског језика, три године радног искуства. Личне карактеристике: развијене
способности комуникације, добре организационе
способности, самоиницијативност, спремност за
тимски рад. Нудимо: службени аутомобил, стимулативни лични доходак. Уз пријаву је неопходно приложити: биографију са кретањем у служби и фотокопије документације које доказују
испуњеност услова. Заинтересовани кандидати
могу послати своје биографије (ЦВ) на e-mail
адресу office@ekometal.com или доставити на
адресу: ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. Оглас је отворен до
10.05.2022. године. Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор. Особа за контакт:
Бојић Нада.

Дипломирани технолог

на одређено време, са могућношћу
заснивања сталног радног односа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – технолог,
потребно искуство у струци – минимум 3 године, активан рад на рачунару (MS Office, Интернет), активно знање енглеског језика, возачка
дозвола Б категорије (активни возач), развијене способности комуникације, добре организационе способности, самоиницијативност, мотивација, спремност за тимски рад, да кандидат
није кажњаван и да се против њега не води
Бесплатна публикација о запошљавању

судски спор. Уз пријаву је неопходно приложити: биографију са кретањем у служби и фотокопије документације које доказују испуњеност
услова. Заинтересовани кандидати могу послати
своје биографије (ЦВ) на e-mail адресу office@
ekometal.com или доставити на адресу: ЕКО-МЕТАЛ д.о.о. Оглас отворен до 10.05.2022. године.
Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи
избор. Особа за контакт: Бојић Нада.

дате струке; знање светског језика је предност;
возачка дозвола Б категорије.

„ХИЛЗНА РЕМОНТ”

ОСТАЛО: некомплетне пријаве (без доказа о
стручној спреми) неће бити разматране. Биће
контактирани само кандидати који уђу у Ужи
избор. Предвиђена претходна провера знања
и компетенци за рад. Пријаве и ЦВ са копијом
доказа о стручној спреми доставити електронским путем до 20.04.2022. год. на е-mail: posao@
starasokolova.com. Контакт телефони: 031/516751; 064/16 484 16; 064/82 55 337.

18000 Ниш, Чамурлија 23

Помоћни радник у машинској
радионици
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; помоћни
радник у машинској радионици. Заинтересовани
кандидати треба да се јаве на контакт телефон:
063/455-233.

„ЕЛМОНТ” ДОО
18000 Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 72

Електромеханичар, електричар
(особа са инвалидитетом)
на одређено време

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, електро
струке; особа са инвалидитетом; рад на терену,
пожељно радно искуство у струци. Пријаве слати
на имејл адресу: dp.elmont@medianis.net или се
јављају на контакт телефон: 065/266-5825.

GP „STILL-NET” DOO
26000 Панчево
Светозара Марковића 225

Нудимо: перспективу у стабилној, уређеној фирми и добром радном окружењу, професионалну подршку, могућност усавршавања, развоја и
напредовања у каријери, стимулативну зараду,
обезбеђен превоз на релацији Ужице – Костојевићи – Ужице.

DOO „OFFICINA GAME – EAST”
26300 Вршац
Београдски пут бб.

ЦНЦ стругари / ЦНЦ глодачи

на одређено време
(са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено радно време)
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум трећи ниво квалификације
машинске /техничке струке – оператер на машини; радно искуство небитно. Рад у сменама. Рок
за пријављивање на оглас је до 07.05.2022 године. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
радну биографију на имејл адресу послодавца
administration@game-east.com или да се јави на
контакт телефон 013/837-297.

Помоћни грађевински радник
4 извршиоца

Контакт са послодавцем: јављање кандидата на
телефон 013/333-311, лице за контакт: Владимир Воленик.

РБ ГЛОБАЛ ДОО УЖИЦЕ
Ужице
Димитрија Туцовића 40
тел. 031/516-751

Инжењер производње

место рада у Костојевићима
3 извршиоца
Опис посла: Разумевање пословне стратегије
Компаније, рад на њеном спровођењу и унапређењу. Имплементација, спровођење и контрола примене пројектованог система квалитета, праћење и усавршавање процедура и
техничко-технолошке документације. Усавршавање и оптимизација постојећих, освајање и
развој нових процеса, производа и квалитета.
Праћење, контрола и одбир улазних сировина,
амбалаже и репорматеријала. Праћење рада
на производним линијама, контрола технолошких поступака, производних процеса и параметара, учешће у отклањању неусаглашености.
Планско и текуће одржавање уређаја, машина и
опреме, праћење и побољшање експлоатације.
Планирање и реализација инвестиција и инвестиционог одржавања. Верификација Планова
чишћења и Евиденције одржавања хигијене производних погона и опреме.
УСЛОВИ: инжењери пољопривреде и инжењери
технологије, инжењери органске хемије, биохемије и биотехнологије и инжењери машинства
– мастер, дипломирани или струковни, са, или
без радног искуства; знање рада у рачунарским
програмима релевантним за послове инжењера

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
13.04.2022. | Број 982 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ”

11080 Земун, Капетана Радича Петровића 26
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 способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ШКОЛА – АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА
УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

Ванредни професор за ужу научну
област Теорија иконе
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, број
88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо образовање (Минимални
услови за избор у звања наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање) и општим актима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за
уметности и консервацију. Кандидати подносе у
оригиналу или овереној копији: пријаву на конкурс – испуњен образац 1 (преузети образац 1 са
сајта http: //www.akademijaspc.edu.rs/sr), диплому за све нивое завршених студија, крштеницу,
благослов надлежног епископа, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Попуњен образац 2 који се односи на биографију
са пратећом и овереном документацијом (преузети образац 2 са сајта http: //www.akademijaspc.
edu.rs/sr), радове и списак поднетих радова за
ужу научну област за коју конкурише, научни
пројекти на којима је кандидат био ангажован
(домаћи, инострани), преглед објављених научних дела (књиге, монографије, студије). Рок за
пријављивање на конкурс је од 13. априла 2022.
до 28. априла 2022. године. Документација и
радови подносе се секретаријату Високе школе
– Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, Краља Петра
2, у термину од 10 до 12 часова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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Васпитач

16 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче,
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) и
специјалистичке струковне студије по прописима
који су уређивали високо образовање у периоду од 10.09.2005. до 04.10.2017.; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом,
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење
о држављанству не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење
полицијске управе, не старије од шест месеци,
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
ако се доставља фотокопија уверења, мора бити
оверена, 5. биографију са контакт подацима
(телефон, адреса пребивалишта / боравишта).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови” на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс за радно место васпитача”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

Медицинска сестра – васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра-васпитач, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству не
старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија; 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, ако се
доставља фотокопија уверења, мора бити оверена, 5. биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта / боравишта). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за радно
место медицинска сестра васпитач”. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

Спремачица

9 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на
радно искуство, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1. оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 2.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству
не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена, 5. биографију са контакт подацима (телефон, адреса
пребивалишта / боравишта). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” на гор наведену
адресу, са назнаком „За конкурс за радно место
спремачице”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
11000 Београд, Краља Петра 7
тел. 011/2635-420

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, члан 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020
и 129/21), као и према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника 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, 2/2020, 3/2021 и
4/2021).

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
6/2020 и 129/21), као и према члану 6. Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника 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,
2/2020, 3/2021 и 4/2021).
ОСТАЛО: 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 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21),
а то су: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела приБесплатна публикација о запошљавању

мање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4)
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, 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) и са одшампаним пријавним формуларом достављају следећу
документацију: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе),
уверење о неосуђиваности (оригинал, или оверену копију, не старије од 6 месеци), потврду
да није утврђено дискриминаторно понашање
(подноси се захтев у слободној форми на имејл
: poverenik@ravnopravnost.gov.rs и на вашу електронску пошту биће достављена потврда која се
доставља приликом пријаве на конкурс), извод
из матичне књиге рођених, држављанство (оверена копија или оригинал, не старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику. Доказ о здравстевној способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору,
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати се упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште или донети лично на наведену
адресу школе, са назнаком „За конкурс за радно место (навести радно место за које се кандидат пријављује”. Неблаговремене и непотпуне
пријавенеће се узимати у обзир. Документа се
по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 011/2635-420 (секретар школе), радним даном од 09 до 13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг у
култури, уметности и медијима
на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области у оквиру образовно-научног поља
Друштвено-хуманистичке науке за коју се бира,
стечен на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у
иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању.

Наставник у звању доцента за
ужу уметничку област Продукција
драмских и аудиовизуелних
уметности и медија, наставни
предмети Основе позоришне
продукције и Позоришна продукција
на одређено време

УСЛОВИ: наставник у звању доцента за ужу
уметничку област Продукција драмских и аудиовизуелних уметности и медија, наставни предмет
Радио продукција на одређено време.

Наставник у звању доцента за ужу
теоријско-уметничку област Студије
филма и екранских медија, наставни
предмет Историја филма
на одређено време

Наставник у звању доцента за ужу
теоријско-уметничку област Студије
филма и екранских медија, наставни
предмет Филмски и телевизијски
жанрови
на одређено време

УСЛОВИ: доктор или магистар уметности, стечене на акредитованој високошколској установи,
односно акредитованом студијском програму
у земљи или диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању. У звање доцента може бити изабрано
и лице које има високо образовање првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела
из области Драмске и аудиовизуелне уметности
за коју се бира. Обавезни и изборни услови су
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету, Статутом Факултета
за дипломатију и безбедност и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника.
ОСТАЛО: пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
копије диплома, списак научно истраживачких
резултата, односно репрезентативних уметничких референци, извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија, уверење о
држављанству – оригинал или оверена копија,
потврда о неосуђиваности и потврда да се не
води кривични поступак – оригинали, не старији
од 6 месеци) слати на наведену адресу Факултета или електронски на e-mail: office@fdb.edu.rs са
назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт телефон:
011/2620-186. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну
област Општа савремена историја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира, способност за наставни рад.

Редовни професор за ужу научну
област Општа психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира, способност за наставни рад. Предност
имају кандидати чије је тежиште истраживања:
Социјална психологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Историја српског народа
у средњем веку са историјском
географијом и старословенским
језиком
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира, способност за наставни рад.
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Наука и образовање

Доцент за ужу научну област
Шпански језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира, способност за наставни рад.

Доцент за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју
се бира, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон,
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и Статута Универзитета у Београду Филозофског факултета (бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018.
године). Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о радном месту на које кандидат конкурише (научна област, тежиште истраживања),
датуму објаве конкурса и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта уколико се адреса разликује од оне
из личне карте навести адресу на којој кандидат
физички живи, контакт телефон, адреса електронске поште) као и листу прилога који се уз
пријаву достављају. Прилози који се достављају
уз пријаву на конкурс: биографија са неопходним подацима за писање извештаја, списак
објављених радова (библиографија), примерак
објављених радова (научних монографија, зборника радова, уџбеника, итд...), оверене копије
диплома или уверења (уколико диплома још није
издата), очитана лична карта, изјава о изворности (прилаже се само за радно место редовног,
ванредног професора и доцента и налази се на
сајту Факултета у делу: о запосленима – одлуке, упутства, обрасци – избор у звање – изјава
о изворности). Кандидат који аплицира за радно
место, а још увек ради на некој установи образовног карактера или је радио, прилаже потврду
да му није изречена мера јавне осуде за повреду кодекса професионалне етике на тој установи. Пријаве кандидата са прилозима доставити
Архиви Филозофског факултета у Београду на
горе наведену адресу у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Лице задужено за пружање информација о конкурсу: стручна сарадница за радне односе Зора Јовановић, телефон
011/3206-104.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
11000 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и
129/21) и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
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на дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред
кратких биографских података треба да достави: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) доказ о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци), 3) извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 4) оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), 5) уверење о
неосуђиваности из МУП-а прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњењу услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у секретаријат школе или
поштом на горе наведену адресу са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
се могу добити у секретаријату школе, на телефон: 011/3461-507.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31

Оглас објављен 01.12.2022. године у публикацији „Послови” (број 962), поништава се у
целости.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
„МАЧАК ГАРФИЛД”
11000 Београд, Шејкина 45-47

Васпитач у предшколској установи
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен одговарајуће стручне
спреме. Јављање кандидата на контакт телефон:
011/4519-021. Достављање радних биографија
на увид имејл: vrticmirijevo@gmail.com

ОШ „СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Николаја Краснова 8
тел. 011/2433-639
e-mail: osnovnasvetisava@gmail.com

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају услове прописане чланом 139 и чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања образовање („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 имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018

– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020,
3/2021 и 4/2021); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставља кандидат изабран по конкурсу пре
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан и читко
попуњен пријавни формулар који преузимају
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – http: //
www.mpn.gov.rs, треба да доставе следећа документа: оригинал диплому или оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству Републике Србије или
оверену копију (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности или оверену копију (не
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; потписану биографију или ЦВ. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе која утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана од
достављања образложене листе. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаву са доказима о испуњености
услова (потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом) доставити лично у просторији секретаријата школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова или на адресу школе, у коверти са назнаком „За конкурс”.
Подаци који се прикупљају од кандидата биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18). Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе лично или позивом на телефон: 011/2433-639.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Чистачица

на одређено време од 3 месеца
(уз могућност продужења
до две године)
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије – оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор
кандидата извршиће се у року од 15 дана по
истеку рока за подношење пријава. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове – пријава на конкурс, 11000
Београд, Војводе Степе 305

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Планирање газдовања шумама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука – биотехничке науке, област шумарство, шумарски
факултет, одсек и студијски програм за шумарство, смисао за наставни рад, објављени научни
и стручни радови; радно искуство.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Искоришћавање шума
и ловство са заштитом ловне фауне
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука – биотехничке науке, област шумарство, шумарски
факултет, одсек и студијски програм за шумарство, смисао за наставни рад, објављени научни
и стручни радови; радно искуство.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и
сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних
задатака радника Шумарског факултета, као и
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије
диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак и сепарате радова)
достављају се Служби за правне и опште послове
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава бр. 1, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну
област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације
(предмет Антропомоторика и
Антропомоторичке способности)
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.9.2005.
године, односно стечени научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављен већи број научних радова, објављен
уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама, у складу са прописима
којима је уређена област високог образовања.
Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању,
Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статута Факултета,
Правилника о организацији и систематизацији
послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна документација: Пријава
на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија
са просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
потписана изјава о изворности (преузети са сајта
Универзитета у Београду http: //www.bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php правилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају
на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Управљање безбедношћу и
квалитетом хране
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Технолошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Наука о конзервисању и
врењу
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Наука о
конзервисању и врењу
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Енергетски
претварачи и погони
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ”

11080 Земун, Добановачка 72

Наставник физичког
и здравственог васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то да: 1)
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22
и 2/22); 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре
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закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је
да кандидат достави школи: кратку биографију
(ЦВ) и податке о свом професионалном развоју
(портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне
спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22); уверење да није осуђиван – оригинал (не старији
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (не старије од 6
месеци); оригинал или оверена копија извода из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом. Уколико диплома није издата на
српском језику, потврду да зна српски језик, а
за лица која нису стекла образовање на српском
језику – доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Одлуку
о избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз
које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ
„Горња Варош” 11080 Земун, Добановачка 72, са
назнаком „За конкурс – наставник физичког и
здравственог васпитања”. Контакт особа: секретар школе, тел. 011/3167-778.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд
Катарине Амброзић 3

Наставник у звању предавача за ужу
стручну област Дизајн ентеријера и
презентационе технике у дизајну
на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за ужу
стручну област Графички дизајн
на одређено време од 5 година

Наставник страног језика за ужу
стручну област Енглески језик
на одређено време од 5 година

Наставник вештина за ужу стручну
област Процеси и технологије за
повраћај енергије и материје
за рад у Пожаревцу
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа
Закон о раду кандидати треба да имају одговарајући академски назив или друге услове: у
звање предавача може бити изабрано лице које
има академски назив магистар, односно најмање
стручни назив специјалисте академских студија
као и лице које има високо образовање првог
степена, односно другог степена и призната
уметничка остварења у складу са општим актима високошколске установе; у звање наставника страног језика и наставника вештина може
бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена, објављене стручне радове у
одговарајућој области и способност за наставни
рад у складу са општим актима високошколске
установе. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. радну биографију
која треба да садржи следеће податке: 1) личне податке: име и презиме; подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон и мејл; 2) о постигнутим
степенима образовања: основне студије: назив
установе на којој су завршене, место и датум
завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив установе на којој су завршене, место
и датум завршетка, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; специјалистичке студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која
је наведена у дипломи; магистарске студије:
назив установе на којој су завршене, место и
датум завршетка, назив рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи; докторске студије: назив установе на којој су завршене, место и датум одбране, наслов дисертације,
име и презиме ментора, ужа научна, стручна,
односно уметничка 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 установе 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: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени у међународним
и домаћим часописима; радови штампаним у
зборницима са научних и стручних скупова;
монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије; образовно-уметничку област ликовне и
примењене уметности и дизајн: јавно излагање
уметничког дела на самосталним изложбама;
јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела;
учествовање или вођење посебних уметничких
курсева, семинара или мајсторских радионица у
земљи и иностранству; учешће на домаћим или
међународним конкурсима уметничких дела;
учешће у раду жирија на домаћим и страним
изложбама, конкурсима и манифестацијама;
награде и признања за уметнички рад у земљи и
иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика); професионално (научноистраживачко, 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 професионалном доприносу, осим у штампаној форми доставе
и на ЦД-у; 4) податке о доприносу у настави:
о унапређењу образовног процеса: руковођење

развојем или учествовање у развоју студијског
програма, унапређење студијског програма, рад
са наставним подмлатком, развој лабораторија,
примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног
процеса; о наставној делатности: увођењу
нових наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење
завршним радовима; обезбеђењу литературе
за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована
скрипта, практикум, видео туторијали, 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; помоћни уџбеник издата од стране или
за потребе других високошколских установа;
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских
установа; руковођење стручним пројектима за
потребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе
привредних субјеката и шире заједнице; рад у
међународним стручним организацијама; рад у
националним стручним организацијама; уводна
предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства у уређивачким одборима
часописа, уређивање монографија, рецензије
научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима,
потпројектима и задацима; руковођење научним
и стручним друштвима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима
других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова – по цитату (без аутоцитата);
6) друге податке за које кандидат сматра да су
битни. Доказе: извод из матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат
ступањем у брак променио 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 фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе
о изборима у наставно и научно звање, ако је
кандидат био биран у наставно и научно звање
на другој установи; копије импресума, односно
каталога са изложби о објављеним радовима;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе
издате од научних, стручних и других надлежних
организација, организатора научних, стручних и
уметничких скупова, организатора пројеката,
научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у
пријави који се односи на научноистраживачки,
уметнички, стручни и професионални допринос;
допринос у настави; допринос стручној, академској и широј заједници; друге доказе за које
учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања
на адресу: Академија техничких струковних студија Београд, 11000 Београд, Катарине Амброзић
3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 3636-321

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Хумана генетика
3 извршиоца
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Наука и образовање

УСЛОВИ: завршен медицински или биолошки
факултет, VIII степен стручне спреме, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом
образовању и Правилником о условима, начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског
факултета Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Анатомија
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Медицинска физиологија
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Патолошка физиологија
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Хигијена са медицинском
екологијом
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Статистика и информатика у
медицини
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Психијатрија
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Педијатрија
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом)
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Патологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Медицинска и клиничка
биохемија

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија
– васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Неурологија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(хематологија)

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Психијатрија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Офталмологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (геријатрија)

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Статистика и
информатика у медицини

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (ендокринологија)

Сарадник у настави за ужу научну
област Анатомија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија
– онкологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија
– кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
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на одређено време од 3 године

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за
клиничке наставне предмете подносе доказ о
радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о условима, начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у
Београду) подносе се Писарници Медицинског
факултета, Др Суботића 8, у року од 15 дана од
објављивања конкурса.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник агенцијског и
хотелијерског пословања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1, овог члана,
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)–5) овог члана, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Образовање: одговарајуће високо образовање за обављање послова
стручног сарадника прописано је одредбом чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Степен и
врста образовања прописани су и: Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020. и 1/2021). Уз
пријаву на конкурс, учесник конкурса доставља:
кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом потврђује стручну спрему;
уколико поседује (оригинал или оверену фотокопију) уверења о положеном стручном испиту;
уколико поседује (оригинал или оверену фотокопију исправе којом доказују да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европских системом преноса
бодова); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; фотокопију или очитану личну карту; уверење МУП-а да лице није
осуђивано са правним последицама у смислу чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Учесник конкурса који не
жели сам да прибави и достави доказе о испуњености услова који се могу прибавити по службеној дужности, попуњава Изјаву у којој даје
сагласност да се његов ЈМБГ користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе
на доказе које учесник конкурса не жели сам да
прибави (нпр. уверење о држављанству, извод
из књиге рођених...). Формулар изјаве се може
преузети на званичној интернет страници школе или у згради Угоститељско-туристичке школе
у Београду, Југ Богданова 28 (канцеларија број
35, у периоду од 08.00-14.00 часова). Кандидати достављају попуњену и потписану изјаву уз
потребну документацију, благовремено, на адресу школе. Документација се предаје или путем
поште доставља, на наведену адресу, на петом
спрату канцеларија број 28. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаговремене пријаве као и пријаве без
доказа о испуњености услова за пријем у радни
однос и од стране јавног бележника не овереном
документацијом, неће бити узете у разматрање.
Контакт особа: секретар школе Снежана Басарић, телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Наставник географије

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета, до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, поред општих услова за
пријем у радни однос, утврђених у члану 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/2017 и
113/2017), кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо образовање
из члана 140 Закона и то: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области педагошких наука; високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; посебни услови за наставно особље
утврђени су одредбама Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018); да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаву са потребном документацијом
треба доставити школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства; диплома о стеченом
стручном образовању или уверење о дипломирању, краћу биографију, доказ о неосуђиваности
(из суда и полиције) правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); потврду високошколске
установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
Бесплатна публикација о запошљавању

од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српком језику). Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код јавног бележника. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријавни формулар са документацијом доставити на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Хемијско-прехрамбена
технолошка школа, Београд, Љешка 82, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област
Површинска експлоатација лежишта
минералних сировина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама члана 74 став
6 Закона о високом образовању и одредбама
члана 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на
адресу: Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд, Ђушина 7, соба 107 у року од 15 дана од
дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Оглас објављен 06.04.2022. године, у публикацији „Послови” (број 981), исправља се у делу
назива радног места тако што уместо асистента
са докторатом за ужу научну област Физика језгра и честица, треба да стоји

Асистента са докторатом за ужу
научну област Физика честица и
поља
У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА”
11212 Београд – Овча
Михаја Еминенскуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме на основу
члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Краљица Марија” као и посебни услови
из члана 139 Закона о основама образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – https//www.mpn.
gov.rs/zapošljavanje у просвети; радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
професионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од МУПа оргинал; уверење о
држављанству (оргинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оргинал или
оверена копија). Доказ који се односи на психичку, физичку и здравстевну способност за рад
са децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве послати поштом, са назнаком
„За конкурс”, или их доставити на горе наведену
адресу, а ближе информације могу се добити на
телефон: 011/2731-495. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

БОР
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”
Кладово
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com
тел. 019/808-068

Наставник виолине

на одређено време преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене на рад
са боловања
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника виолине може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: дипломирани музичар – виолиниста, мастер музички уметник, професионални статус – виолиниста; дипломирани
музичар, усмерење виолиниста академски музичар виолиниста, 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3) извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима; 4)
поседовање држављанства Републике Србије; 5)
знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 6) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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;
7) непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, подносе
и следећу документацију: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
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доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (потврда из надлежне полицијске управе). Пријаве треба послати
на адресу: Основна музичка школа „Констатнин
Бабић”, 19320 Кладово, 22. септембар 13. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, преко имејл адресе: muzicka.
kladovo@gmail.com и преко телефона 061/1534077 и 064/5982-954.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање, прописано чланом 140
став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога и то: 1.
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника
односно положен стручни испит; да је прошао
обуку и положен испит за директора установе;
изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност; да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном судском
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (кандидати
који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе и основних и мастер студија); оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе
(уколико кандидат поседује такав документ, а
ако не дужан је да положи испит за директора
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у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (потврда
садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном
односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања
и васпитања) оригинал; доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела (издат по објављивању конкурса); доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак или истрага за наведена кривична
дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способни за рад са децом и ученицима
(издато по објављивању конкурса); уверење о
држављанству Републике Србије оригинал извод
из матичне књиге рођених оригинал; уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата-извештај просвеног саветника (уколико је кандидат имао појединачни
стручно-педагошки надзор); радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом доставити
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс
за избор директора” или лично у секретаријату
школе у периоду од 9-13 часова сваког радног
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Информације се могу
добити на број телефона 032/332-202.

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ

уверење од стране привредног суда да против
кандидата није покренут поступак за привредни
преступ; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверење о положеном стручном
испиту за лиценцу дозволу за рад наставника,
педагога или психолога; оверену фотокопију
доказа о обуци и положеном испиту за директора лиценца за директора (кандидат који нема
положен испит за директора, а буде изабран за
директора школе, има обавезу да исти положи
у року од две године); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 30
дана); доказ о знању српског језика на коме се
изводи васпитно-образовни рад уколико одговарјуће образовање није стечено на српском
језику; потврду да кандидат има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уколико се на конкурс пријавило лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка по
окончању конкурса. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава са доказима о
испуњавању услова, подноси се на горе наведену адресу, са назнаком Конкурс за директора
и лично у просторији секретара школе од 9-14
часова. За потребне информације обратити се на
телефон 032/322-397.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

Директор

на период од четири године

32000 Чачак, Жупана Страцимира 1
тел. 032/322-397

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има високо образовање, 2. лиценцу или уверење о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога; 3. обуку и положен испит за директора установе; 4.
најмање осам година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 7. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 8. да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат подноси следеће доказе:
формулар за пријаву на конкурс (са сајта Министарства просвете, науке и технолошког равоја);
радну биографију; фотокопију личне карте;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење о неосуђиваности;

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 ст. 1 и 2 и чланом
122 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: да
поседује одговарајуће образовање из чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника, педагога или психолога, и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2
члана 140 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; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовноваспитни
рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да је прошао обуку и
положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испита за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе
(уколико кандидат поседује такав документ, а
ако не дужан је да положи испит за директора
у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених; доказ о знању
српског језика на ком се изводи образовноваспитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао
појединачни стручнопедагошки надзор); резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања школе (овај доказ достављају само кандидати који су раније вршили
дужност директора установе); радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да у року од
две године од дана ступања на дужност положи
испит за директора. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставити школи
на адресу Епископа Никифора Максимовића 14,
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора” или лично у секретаријату школе у периоду од 8-13 часова сваког радног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе лично или
путем телефона 032/5150-664.

ЈАГОДИНА
ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”

35000 Јагодина, Кнеза Лазара 122
тел. 035/243-516
e-mail: osnovna@osradamiljkovic.edu.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и
129/2021): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије друБесплатна публикација о запошљавању

гог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
2) Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик;
6) да има дозволу за рад наставника и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
8) да има обуку и положен испит за директора
установе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о
радном стажу, најмање 8 година рада у области
образовања (не старију од 6 месеци); фотокопију личне карте, односно биометријски очитане
личне карте; оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак: а) доношењем
наредбе о спровођењу истраге, б) потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или в)
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога – за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству

(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора установе); оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс
на пријавном формулару који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолшког развоја; радну биографију са
личним подацима, као и подацима о кретању у
служби или радном месту; предлог мера, организације и начина руковођења школом које би
спровео као директор. Доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, на линку http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE doc и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и потребном документацијом доставља на
адресу школе, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”, лично или
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је
доставио школски одбор врши избор директора
и доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обаваештава лица која су се пријавила на
конкурс. Подаци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” број 87/2018). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова преко
телефона 035/244-452.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају високо
образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистчке академске студије), или на
основним студијама у трајању од најмање четири године п прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске студије, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање о чену као доказ прилажу оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача, 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
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
су држављани Републике Србије, да знају српски
језик (доказ – потврду одговарајуће установе да
је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће
доказе: диплому о стручној спреми, уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених; уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно
да се не води кривични поступак, не старије од
6 месеци, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити у оригиналу
или фотокопији односно препису који морају
бити оверени. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор васпитача (не
отварати) „, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за научну област
Филолошке науке, за ужу научну
област Књижевност са методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора књижевних наука и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 – др. закони 11/21 – аут. тумачење, 67/21
– др. закони 67/21) Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
пречишћен текст, број III-01-270 од 30.03.2021.
године и његовим изменама и допунама, Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, број
III-01-523/44 од 16.07.2020. године и његовим
изменама и допунама (доступно је на сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника, као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању. Уз пријаву на конкурс у
папирној форми доставити: оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној
спреми и завршеним претходним степенима студија, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци.) биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе у електронском облику, на начин утврђен Упутством
за примену, начин достављања попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кан-
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дидат доставља у току поступка избора у звање,
које је саставни део Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
број III-01-270 од 30.03.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47
тел. 024/853-034

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених законом треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета или из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које конбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука у складу са Законом о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године, или да има високо
образовање, на основним студијама у трајању
најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника, за педагога и психолога за
рад у школи у подручју рада којој припада Техничка школа Ада (машинство и обрада метала,
електротехника, геодезија и грађевинарство);
2. да има дозволу за рад – лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен
стручни испит, 3. да има обуку и положен испит
за директора установе (уколико нема дужан је
да савлада обуку и положен испит за директора
на начин и у роковима које пропише министар),
4. да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања и васпитања,
5. да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
7. да је држављанин Републике Србије, 8. да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно васпитни рад (мађарски језик), 9. да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању у складу са чланом 140 Закона;
извод из матичне књиге рођених – оригинал или
оверену фотокопију које није старије од 6 месеци; оверену фотокопију или препис уверења о
положеном стручном испиту за наставника или
педагога или психолога или испиту за лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе; уверење о радном
стажу у области образовања и васпитања; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима – од надлежне службе медицине рада издат у претходних
6 месеци; уверење надлежног суда да није
подигнута оптужница или покренута истрага,
уверење о неосуђиваности из МУП-а; уверење
о држављанству Републике Србије оригинал или
оверену фотокопију издату у претходних 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверења о завршеном средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или високом
образовању на мађарском језику или оригинал
или оверена фотокопија потврде или уверења о
положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
радну и животну биографију својеручно потписане; оквирни план рада за време мандата;
попуњен формулар за пријаву на конкурс који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; фотокопију или испис
личне карте; уколико кандидат поседује доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверена фококопија); уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију); доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Пријаве са приложеном документацијом слати на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора – не отварати”.
Рок за подношење пријава је 15 дана рачунајући
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса за
избор директора биће достављено кандидатима
након добијања решења о именовању директора
од стране Министра за просвету, науку и технолошки развој. Ближа обавештења могу се добити
у Секретаријату школе на телефон: 024/853-034.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица
тел. 038/863-21

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. поседовање
одговарајућег високог образовања из члана
140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и
подручје рада којој припада школа; 2. испуњеност услова за пријем у радни однос (члан 139
ЗОСОВ); 3. дозвола за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 4. најмање осам
година искуства рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о знању српског језика и језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, потврду
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о радном искуству, оверен препис – фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно).
Рок за пријаву је 15 дана од дана објавњивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну област
Хемија, ужа научна област
Органска хемија
у Институту за хемију Факултета,
на одређено време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане
законом и наведеним општим актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да,
све документе којима се доказују његови биографски подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника предвиђени
за одговарајуће научно поље, достави у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати)
на компакт диск, који се доставља уз пријаву
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПУ „НАША РАДОСТ”
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 ст. 1, 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника и то: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке акаБесплатна публикација о запошљавању

демске студије) и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или завршене основне студије у
трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или одговарајуће образовање за
васпитача стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање
и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад (лиценцу); да има
обуку и положен испит за директора. Напомена:
пријава која не буде садржала наведени доказ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да га положи у законском
року. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже
доказе о испуњености услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству – оригинал или оверена
копија не старије од шест месеци рачунајући
од датума објављивања конкурса); уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности, издато
од стране полицијске управе, не старије од 6
месеци, у оригиналу или овереној копији рачунајући од датума објављивања конкурса; уверење надлежног суда да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); доказ да кандидат зна српски језик
(достављају само кандидати који нису стекли
образовање на српском језику, оверена копија
јавне исправе којом се доказује да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање
на српском језику, или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); оверену копију или оригинал уверења
или обавештења којим се доказује поседовање
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, тј. најмање
осам односно десет година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; потврду о
обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат има положен испит).
Кандидат је дужан да приликом пријављивања
на конкурс, поред наведеног, приложи: доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); образац пријаве на конкурс за радно место
објављен на званичној страници Министаства
просвете, науке и технолошког развоја; радну
биографију, односно кратак преглед кретања

у служби са биографским подацима и оквирни план рада за време мандата; очитану личну
карту. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности, кандидат који буде
изабран за директора, је дужан да достави пре
ступања на дужност, односно пре закључења
уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству Републике Србије и знању српског језика саставни су део
пријаве за конкурс. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи радну биографију и све
доказе о испуњености услова за избор чије се
прилагање тражи. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, непосредно установи или препорученом поштом на
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која
је непосредно предата установи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника, или у неки други дан
кад установа не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Телефон за ближе информације: 034/751-040.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Дефектолог – васпитач

у посебним условима,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања.У радни однос, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: има одговарајуће
образовање у складу са чланом 9 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 17/2018 и 6/2020), има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
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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.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим приправника и других лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); уверење МУП-а из казнене
евиденције (оригинал) о неосуђиваности кандидата правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не стрије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику); личну биографију са контакт подацима кандидата. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани пријавни формулар заједно са
потребном документацијом достављају школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. 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 послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Попуњени (одштампани) пријавни формулар са потребном документацијом се
подноси лично или се шаље на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
034/323-662.

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

Наставник у звање редовни
професор за уметничку област
Музичка уметност, ужа уметничка
област Дувачки инструменти – Обоа
са 20% радног времена

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу
уметности – Музичка уметност: за избор у
звање редовни професор: доктор или магистар
из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и већи
број признатих уметничких остварења значајних
за развој уметности, или високо образовање
мастер академских студија и изузетна уметничка
дела која су значајно утицала на развој културе
и уметности. Предуслов је непостојање сметње
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из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању
и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01-142 од 22.02.2021. године – www.
kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4
од 26.02.2021), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од
02.03.2021. године – пречишћен текст), Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021.
године – пречишћен текст) са изменама и
допунама (бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. и
III-01-866/28 од 28.10.2021), Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-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, број:
III-01-866/27 од 28.10.2021, број: III-01-42/29
од 27.01.2022), Правилником о ужим научним,
уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од 11.06.2021.
године – пречишћен текст) са изменама и допунама III-01-866/26 од 28.10.2021. године и III01-965/22 од 25.11.2021. године, III-01-42/28
од 27.01.2022. и III-01-118/10 од 24.02.2022) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити
на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија; извод из матичне књиге рођених (оверена копија); уверење
о држављанству (оверена копија); фотокопија
личне карте и очитана лична карта; потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4. Закона о високом
образовању (оригинал или оверена копија – не
старија од 6 месеци); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на
високошколској установи; за кандидате који се
први пут бирају у звање наставника и заснивају
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно
предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се
узети у разматрање.Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http:
//www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне
податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва
документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић
тел. 034/510-118

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 система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021)
и то: 1. да поседује одговарајуће 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 степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 3) изузетно, ако се на конкурс
не пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе,
односно лице са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
са вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да поседује дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу); 3. да има обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од ступања на дужност);
4. да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6. да има држављанство
Републике Србије; 7. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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
дискриминаторно 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 званичне интернет странице МПНТР (htp: /
www.mpn. gov.rs); радну биографију са кратким
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прегледом радног искуства, адресом пребивалишта и бројем телефона и имејла, ради контакта и предлог програма рада директора школе;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену 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 образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, не 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); уверење из казнене евиденције МУП-а РС
да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење
суда да није покренут кривични поступак, нити
истрага, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење привредног суда
да није учињен привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га кандидат
поседује; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (достављају само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе); доказ да има обављену обуку и положен
испит за директора школе-лиценца (оригинал
или оверена фотокопија) – 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 законском року положи испит;
доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; фотокопију личне карте или
очитану личну карту. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе јесте
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс се подносе у затвореним ковертама
са назнаком „Конкурс за директора”, препорученом поштом или лично на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе и путем телефона 034/510118. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24
тел. 034/519-107

Оглас објављен 06.04.2022. године, у публикацији „Послови” (број 981), поништава се за радно место стручни сарадник – педагог, на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено
време, до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: прописане чланом 139 и 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013 и
Бесплатна публикација о запошљавању

4/2021). Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: да су
држављани Републике Србије, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима и да испуњавају друге услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству и
уверење да нису осуђивани) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник информатике

са 27% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, породиљско
одсуство и одсуство ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1,
2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став
1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017,
27/2018, 10/019, 6/2020, 129/2021). Степен и
врста образовања морају бити у складу са чланом 3 став 1 тачка 14) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и
2/2022). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који
који нема образовање из члана 142 став 1 овог
закона, обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов полагања испита за лиценцу; да

кандидат има психичку, физичку и здравствену
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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад-српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министрства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију доказа да кандидат има
образовање из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени
доказ). Кандидат који није положио испит из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да их положи у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију); уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију), не старије од
6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван за
напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова-надлежне полицијске
управе (оригинал или оверену фотокопију), не
старији од 6 месеци; доказ под тачком д) обавезно достављају само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, у року под осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос се у
року од осам дана упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запопшљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе, сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља директору у року од осам
дана од обављеног разговора са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана од
дана достављања образложене листе. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
доставити лично, или поштом на горе наведену
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
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Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон:
036/5865-582.

КРУШЕВАЦ
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
37000 Крушевац
тел. 037/492-658

Наставник групе предмета подручја
рада шумарство и обрада дрвета
УСЛОВИ: стручна спрема: дипломирани
инжењер шумарства за обраду дрвета. Услови у
погледу стручне спреме прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сараданика и помоћних наставника у
средњим стручним школама („Сл. гласник РС –
Просветни гласник” бр. 16/15, 8/17, 16/18, 4/19,
9/19), за подручје рада Шумарство и обрада
дрвета. Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће
високо образовање сходно члану 140 Закона о
основама система образовања и васпитања: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ
бодова); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године); као и степен и врсту образовања
по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама. Потребна документација:
одговарајућа диплома (оверена фотокопија) о
стеченом образовању; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); поседовање држављанства Републике Србије (уверење о држављанству – не старије од 6 месеци); неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење Министарства унутрашњих послова о
неосуђиваности – рок важења 30 дана), знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник енглеског језика

за 11,11% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа, у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
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88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно
морају имати: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима; доказ о неосуђиваности,
односно не смеју бити осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имати
држављанство Републике Србије; знати српски
језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију са личним подацима; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију дипломе); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фото-копију);
уверење суда да није под истрагом, уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену
фото-копију); доказ о неосуђиваности, односно
не смеју бити осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима се доставља
непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата 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
услове у року од 8 дана упућује на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши
надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
и обавља разговор са кандидатима са листе у
просторијама школе и сачињава образложену
листу свих кандиката који испуњавају услове и
доставља директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања
образложене листе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у
радни однос”.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник технике и технологије

на одређено време,
до повратка запосленог са боловања,
са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139 , 140, а у вези са
чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), стечено на студијима другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а изузетно да
је стекао одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање, а у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2.
да има држављанство Републике Србије; 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6. да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова и сматра
се да наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Kандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз
одштампан пријавни формулар кандидати достављају и радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у
оригиналу или овереној фотокопији са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит – испит за
лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији;
извод из матичне књиге рођених са холограмом,
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о
држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци);
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о поседовању психич-
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ке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
се у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени путем
имејла или бројева телефона које су навели у
својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и обавља разговор
са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе ОШ
„Васа Пелагић” у Лесковцу, о чему ће кандидати
бити накнадно обавештени. Конкурсна комисија
сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на
горе наведену адресу, или непосредно предати,
радним данима од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 016/3436-280.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
18204 Горњи Матејевац
Просветина 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран
кандидат који испуњава услове прописане чланом 122 ст. 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручје рада, за педагога
и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице под овом
подтачком такође 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; осуђиван
правосажном пресудом за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
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правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом –
без обзира на изречену кривичну санкцију;
утврђено дискриминаторно понашање у складу
са законом (кандидат не може да буде лице за
које је у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашење); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на
дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у
којој је обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање). Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити изабрано и лице
које испуњава услове из члана 122 став 6, члана
139 и члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања које поседује: одговарајуће образовање за наставника основне
школе: да кандидат има стечено одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно стуковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није; осуђиван правосажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; осуђиван правосажном
пресудом за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом – без обзира на изречену
кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно
понашање у складу са законом (кандидат не
може да буде лице за које је у поступку и на
начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност); да има
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
свом раду (извештај просветног саветника), уколикоје стручно-педагошки надзор обављен; да
има доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса
подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука); оригинал извод из
матичне књиге рођених за кандидате који су
променили презиме односно име после издавања дипломе; оригинал уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал
или оверену фотокопију доказа о познавању
српског језика (доставља само кандидат уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику) – (овера фотокопије не старија од 6
месеци од датума објаве конкурса); оверену
фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника (лиценцу) или уверења о положеном
стручном испиту за наставника, васпитача или
стручних сарадника; оригинал 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 кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинали не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству
на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања, издата од
стране послодавца (оригинал не старији од 30
дана од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидат које је претходно обављао
дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање, односно оригинал доказа установе ако надзор није обављен); оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (само кандидат који поседује извештај просветног саветника); оверену фотокопију лиценце
за директора установе (уколико кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); биографију са кратким прегледом кретања
у служби (необавезно); план рада директора за
време мандата; оригинал лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (оригинал не старији од
датума објаве конкурса). Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу
Основна школа „Карађорђе”, 18204 Горњи Матејевац, Просветина 1. Учесник конкурса може добити додатне информације код секретара школе.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
неће бити узете у разматрање. Одлуку о избору
директора школе доноси министар у року од 30
дана од дана пријема документације.

Посао се не чека,
посао се тражи
13.04.2022. | Број 982 |
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Наставник историје

за 75% норме, на одређено радно време
до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
139 , 140, 142 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања (даље: Закон) Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна босански језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о познавању босанског језика оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на горе наведену
адресу у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати и лично у
секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког
радног дана. Контакт телефон 020/811-180.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање прописано Правилником о организацији
и систематизацији послова у Економско-трговинске школе, Нови – IV степен стручне спреме,
профил: правни техничар, економски техничар,
правно-пословни техничар. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
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дици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се изводи на српском језику и
босанском језику).
ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара који је прописан, на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког разовја, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: доказ о
стручној спреми – оверена фотокопија дипломе
средње школе; уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оргинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених не старије
од 6 месеци – оргинал или оверена фотокопија;
знање српског језика односно босанског језика
кандидат доказује стеченим средњим, вишим
или високим образовањем на наведеним језицима или да је кандидат положио испит из наведених језика по програму високошколске установе
(оргинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система обрзаовања
и васпитања, кандидат доказује уверењем из
казнене евиденције да није осуђиван, издатим
од МУП-а РС и уверењем надлежног суда РС, да
није покренут кривични поступак и да није под
истрагом – не старије од 6 месеци (оргинал или
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију,
заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом на адресу: Економско-трговинска
школа у Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, 28.
новембар бр. 163. Ближе информације о конкурсу могу се добити у скретаријату школе на број
тел. 020/318-198.

НОВИ СА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Оглас објављен 06.04.2022. године, у публикацији „Послови” исправља се за радно место
наставник за ужу научну област Енергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори
електричне енергије, у звању ванредног професора на одређено време од 5 година или редовног професора на неодређено, време,у делу
који се односи на проценат радног времена, тако
да уместо пуно радно време, треба да стоји: 20%
радног времена.

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице који испуњава следеће услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,

6/2020 и 129/2021) и то: да је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена – (мастер академске студије, мастер
струковане студије, специјалистичке академске студие): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; по прописима који је уређује високо
образовање од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад – лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, васпитача и стручног сарадника; да је прошло обуку и положило
испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система
образовања и васпитања – „Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21); да
има најмање 8 година радног стажа у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицим; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе следеће доказе: 1. пријавни
формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3. оригинал или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); 5. потврду о радном искуству
– најмање 8 година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 6. доказ о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе; 7. оригинал или оверена
фотокопија уверења / потврде из МУП-а 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,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за примање и давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
(не старије од 6 месеци); 8. доказ у смислу уверења / потврде издате од стране Повереника
за заштиту равноправности Републике Србије
да није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци);
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9. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); 10. извод из матичне књиге рођених
(новом образцу – оригинал или оверену фотокопију – не старије од 6 месеци); 11. уверење
о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; 12.
фотокопију личне карте кандидата (уколико је
чипована онда очитана). Докази о испуљености
услова из тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и
тачке 12 подносе уз пријаву на конкурс, а из
тачке 6 пре закључења уговора уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Поред наведеног кандидат треба у пријави
на конкурс да наведе краће биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој
служби или радном односу, стручном и радном
усавршавању и оствареним резултатима у раду
и предлог програма рада и визију рада које би
спровео као директор школе које ће изложити на
наставничком већу. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи радну биографију и све
доказе о испуњености услова за избор чије се
прилагање тражи. Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Конкурсна комисија
ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
обзир. Решење о именовању директора школе
биће благовремено достављена свим учесницима конкурса у законом предвиђеном року. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично у затвореној коверти или
препорученом поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор директора школе на
мандатни период од 4 године”. Рок за предају
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 Нови Сад
Булевар цара Лазара 67

Наставник корепетиције
УСЛОВИ: стручна спрема: висока, 7. степен,
образовни профил: мастер музички уметник,
професионални статус – клавириста, оргуљаш
или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус – камерни музичар; дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар – пијаниста; дипломирани
музичар оргуљаш; дипломирани музичар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар
чембалиста; дипломирани клавириста. Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до
29 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), испуњавају
и посебне услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и
уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање („Сл. гласник
– Просветни гласник РС, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/19, 14/2020 и 2/2021), као и посебне
услове утврђене чл. 139 , став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/2020, 129/2021),
то јест да: 1. имају одговарајуће образовање, у
складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/2020, 129/2021); 2. имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. 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
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малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
имају држављанство Републике Србије; 5. знају
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности у складу са
тачком 3 текста конкурса (оригинал, да није
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик), осим уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику у ком случају је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; фотокопију личне карте; кратку биографију. Доказ о испуњености услова из тачке 2
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на горе наведену адресу или
лично у секретаријату школе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: – да
има одговарајуће високо образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада (гимназија општи тип),
за педагога и психолога, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука – у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) 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 и стручног
сарадника (положен испит за лиценцу, односно
стручни испит); да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(за лица која су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама); оригинал или оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу за директора (уколико кандидат поседује); потврду да има
најмање осам година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал или оверену фотокопију);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
– уверење о некажњавању из СУП-а (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од шест
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ о знању
језика је диплома, односно документ о стеченом
основном, средњем, вишем или високом образовању на одговарајућем језику или документ
о положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе – оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду; радну биографију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс се достављају на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секратара школе на телефон: 021/4721-924,
4721-928.
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ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122 члана 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и
129/21): 1. одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника музичке школе, за педагога и психолога; 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. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике
Србије; 8. доказ да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља
се школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
музичке школе, педагога и психолога; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ о
држављанству (уверење о држављанству); извод
из матичне књиге рођених; доказ психичккој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; доказ – потврду о најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о знању српског језика осим кандидата који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора уста нове, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 021/6622-285.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
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УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
на студијама у трајању од три године као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
3) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторско понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, личну
и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а 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 кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом на адресу установе: Предшколска
установа „Колибри”, 21420 Бач, Школска 3. Више
информација на телефон 021/6071-770.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник сва звања, за ужу област
Основне научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању,
група предмета Пливање
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени
су Законом о високом образовању („Службени

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018 и 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021
– аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон),
Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену
копију дипломе доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних и
научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се примају у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на горе
наведену адресу. Контакт телефон: 021/450-188
локал 124.

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

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија
са анестезиологијом
(Онколошка хирургија)
УСЛОВИ: 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
ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
Нови Сад.

2. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: 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
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Кандидати који конкуришу подносе доказ да су у
радном односу у установи која је наставна база
Факултета.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. образац упитника и Образац
пријаве на конкурс се преузимају са сајта: https:
//www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 2. краћу биографију, 3. фотокопију 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), 4. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног
бележника/нотара), 5. списак радова и публикација (у два примерка), 6. ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку, 7. доказ
о педагошком 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 број 3,
Нови Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право
да контактира пријављене кандидате за случај
потребе допуне документације, те вас молимо
да доставите тачне податке за контакт. Доказ
о некажњавању, можете доставити најкасније
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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, у публикацији „Послови”.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
21000 Нови Сад
Филипа Филиповића 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су:
1. одговарајуће високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена – мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника те врсте школе
и подручја рада, педагога или психолога; 2. да
је прошло обуку и положило испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да у року до 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања – „Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020 и 129/2021); 3. да има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног
сарадника; 4. да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
школе и најмање десет година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз
пријаву за конкурс: оргинал или оверен препис
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оргинал или оверен препис / фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца), оргинал или оверен препис / фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); оргинал или оверен препис / фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције надлежне службе
МУП-а, не старије од 6 месеци); потврда о радном искуству, односно годинама рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; потврда
одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика (осим кандидата који су
средње, више или високо образовање стекли на
српском језику, што се доказује оргиналом или
овереним преписом / фотокопијом дипломе за
наведени ниво образовања); 8. лекарско уверење (може и из радног досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење); оргинал
или оверен препис / фотокопију извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања
дипломе; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; извештај просветног саветника (само за
кандидате који су претходно обављали дужност
директора установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно); попуњен и одштампан
формулар за пријаву на конкурс (формулар се
налази на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се
поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора”. Подаци који се прикупљају од кандидата биће искоришћни искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС” број 87/2018).
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон број: 021/4774-180.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел./факс: 013/626-121
e-mail: osopetrovbb@gmail.com

Оглас објављен 23.03.2022. године, у публикацији „Послови” (број 979), поништава се за радно место: наставник технике и технологије, са
70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време, замена одсутног
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: осим општих услова за заснивање
радног односа (психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 2.
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 3.
држављанство Републике Србије, 4. знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад), кандидати морају да испуне и посебни
услов у смислу одговарајућег образовања и то:
виша медицинска сестра – техничар; струковна
медицинска сестра; организатор здравствене
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смер; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра
хируршког смера; виши медицински техничар;
дипломирани организатор здравствене неге;
дипломирани организатор здравствене неге –
мастер; мастер организатор здравствене неге;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у
области здравства). Заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој
се налази формулар: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Потребна докумантација:
доказ о испуњености услова одговарајућег
образовања и држављанства, доказ да није
осуђиван (тачка 2 услова). Доказ о испуњености услова психичке, физичке и здравствене
способности подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном
документацијом слати искуључиво на адресу:
Медицинска школа „Стевица Јовановић”, 26000
Панчево, Пастерова 2.

ПОЖ АРEВАЦ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 Пожаревац
Кнеза Лазара 1
тел./факс: 012/223-396
e-mail: office@mokranjac.rs

1. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи:
– наставник солфеђа и припремног
разреда на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 60% радног времена, за рад у
Пожаревцу припремни разред (30%
радног времена) и у издвојеном
одељењу у Костолцу солфеђо (30%
радног времена)
– наставник упоредног клавира на
одређено време ради замене одсутног
запосленог који је на неплаћеном
одсуству, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена
за рад у Пожаревцу
1 извршилац
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2. Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи:
– наставник оркестра, на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена
– наставник историје музике и
етномузикологије, на одређено време,
замена одсутног запосленог преко 60
дана, са 40% радног времена, за рад у
Пожаревцу
– наставник дириговања на одређено
време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, са 10% радног времена,
за рад у Пожаревцу
– наставник свирања хорских партитура
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, са 25%
радног времена, за рад у Пожаревцу
– наставник упоредног клавира, на
одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана (замена
одсутног запосленог који је на
неплаћеном одсуству), са 5% радног
времена, за рад у Пожаревцу
1 извршилац
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и
129/2021) и то: 1. да имају одговарајуће образовање: у складу са чл. 139 ст. 1. Закона о
основама система образовања и васпитања,
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019, 14/2020, 2/2021) као и чланом 2 став 1
тачка 1, 5, 10, 13, 14 и 30 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и
9/2020) и у складу са уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору „Сл. гласник РС”, бр.
81/2017, 6/2018 и 43/2018; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 подноси се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати поред
биографије треба да приложе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не старији од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију уверења о
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држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, да
није старије од 6 месеци), доказ о познавању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, у ком случају је у обавези
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о испуњености услова
у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци, достављају кандидати који
буду изабрани, пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на
адресу: Школа за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац”, Пожаревац,
Кнеза Лазара 1. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Конкурс расписати
у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021).

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави
Млавска 14

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон, 6/2020 и 129/21) и има одговарајући
степен и врсту стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација и то: дипломирани економиста, мастер економиста – претходно завршене основне академске студије у области Економије. Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), за наставника средње школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких

наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне области, 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 и да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада економија, право и администрација и то:
дипломирани економиста, мастер економиста –
претходно завршене основне академске студије
у области Економије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и то за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар са сајта МПНТР кандидати достављају и следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену фотокопију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних академских студија; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС оригинал не
старији од 6 месеци и потврда од Повереника за
заштиту равноправности, не старија од 6 месеци); доказ о познавању српског језика као језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад –
доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
Републике Србије, оригинал не старији од шест
месеци или оверена фотокопија истог; оригинал
извода из матичне књиге рођених не старијег од
шест месеци или оверену фотокопију истог (на
прописаном обрасцу, са холограмом). Уверење
о здравственој способности кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи,
мејл адресу и број телефона. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз
које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18). Својеручно потписани Пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу Средња школа „Младост”,
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Наука и образовање

12300 Петровац на Млави, Млавска 4, са назнаком „За конкурс за наставника економске групе
предмета за 100% радног времена, на одређено
време” поштом или лично на наведену адресу
у секретаријату школе, сваког радног дана од
08.00 до 14.00 часова. Ближе информације о
конкурсу могу се добити радним данима преко
телефона 012/331-129.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

Референт за правна, кадровска
и административна питања и
радник на одржавању машина,
инструмената и инсталације

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средња школа (IV степен стручне спреме). Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (датум овере фотокопије не старија од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, (оригинал или оверене фотокопије); уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверену фотокопију не
старије од 6 месеци). Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се подносе на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

Купусина, Војвођанска 58

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано
лице које испуњава услове, прописане чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да поседује: 1. одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 – бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020),
за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи оне врсте и подручја рада којој
припада школа: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. дозволу за рад наставника односно
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Бесплатна публикација о запошљавању

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим високим образовањем из члана 140 став 1 и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за
директора може бити изабрано и лице које поседује одговарајуће високо образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада школа, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем,
дозволу за рад наставника, односно стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат
треба и да: има, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству не старије од 6 месеци и извод
из матичне књиге рођених); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима) у складу са чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања, уверење надлежног суда да се против њега не води истрага или кривични поступак по оптужници или оптужном предлогу који
није правоснажно окончан и да није одређен
притвор у скраћеном поступку пре подношења
оптужног предлога, уверење о неосуђиваности
из МУП-а, потврду о радном искуству (на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе (оверену фотокопију); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника, ако га поседује (оверену фотокопију); оверену фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује, пријава која не садржи овај доказ неће
се сматрати непотпуном, изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (уверење из досијеа); биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Сви наведени документи
достављају се у оргиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве се подносе лично или поштом препорученом пошиљком на горе наведену адресу.
Додатне информације могу се добити код секре-

тара школе на број телефона: 025/787-020.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Чистачица
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано
чланом 39 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Иван Горан
Ковачић” из Станишића: завршена основна школа, 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, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; и да кандидату није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4. држављанство Републике Србије, 5. познавање језика на коме се остварује образовно-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. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и са одштампаном пријавом подносе и
следећа документа: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење
о неосуђиваности и о непостојању 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 високошколске
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним документима слати на адресу:
Основна школа „Иван Горан Ковачић”, 25284
Станишић, Његошева 12. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона број 025/830-111.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу
научну област Лингвистичке науке
– енглески језик
на период од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: научни назив доктора филолошких наука – Енглески језик; испуњени и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду и
Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду и Статутом Педагошког факултета
у Сомбору и Правилником о условима и поступку за избор у звање и заснивање радног одоса
наставника и сарадника на Педагошком факултету у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе:
оверене фотокопије диплома свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац
биографских података (преузети са: http: //
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној
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и електронској форми, библиографију објављених радова и саме радове, евалуацију студената о педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију личне карте. Пријаве
са документацијом, достављају се Педагошком
факултету у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Поступак избора у звање и заснивање радног
односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и
општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.

Наставник за ужу научну област
Педагошке науке

на одређено време, на период од
5 година (осим за редовног професора
који се бира на неодређено време)
УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: научни назив доктор наука –
педагошких наука. Испуњени и остали услови
предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом и Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду и Статутом и Правилником о условима и поступку за избор у звање
и заснивање радног односа наставника и сарадника на Педагошком факултету у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података
(преузети са: http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje)
приложен у штампаној и електронској форми,
библиографију објављених радова и саме радове, евалуацију студената о педагошком раду,
уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију
/ очитану личну карту. Пријаве са документацијом, достављају се Педагошком факултету у
Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикациј „Послови”. Поступак избора у
звање и заснивање радног односа спроводи се у
складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Кафе куварица / сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17... 6/20), и то: да има одговарајуће
образовање за спремачицу, прописано чланом
40 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Петар Кочић” Инђија (дел.
бр. 277/20.3.2018. год., 958/2/13.9.2018. год.,
929/1/12.9.2019., 53/23.1.2020., 1038/5.11.2021.)
– средње образовање 3. степен, кувар; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном;
оригинал или оверену копију сведочанства /
дипломе о завршеној школи; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције); доказ о
познавању српског језика, на коме се остварује
образовно васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, ученицима – лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на горе наведну адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”

против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на
конкурсу учесници су дужни да доставе оригинале или оверене копије следећих докумената:
1) диплома, односно уверење о стеченом образовању уколико није издата диплома, односно
други релевантни доказ о стеченом образовању;
2) уверења о држављанству (не старије од шест
месеци); 3) уверење о некажњавању које издаје
МУП (не старије од шест месеци); 4) доказа да
зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском језику, 5) уз пријаву на конкурс кандидат доставља
попуњену пријаву коју преузима на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање.Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић”, Инђија, Трг слободе 2а. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

24210 Бајмок, Трг Маршала Тита 1
тел./факс: 024/762-013

Наставник разредне наставе

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

на мађарском језику

Наставник туристичке групе
предмета

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и
искуства: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 5/15, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2021).

Наставник немачког језика
са 62% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и
искуства: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) односно стечено образовање: професор немачког језика и
књижевности; дипломирани филолог немачког
језика и књижевности; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер
филолог (студијски програм Немачки језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и

УСЛОВИ: високо образовање, професор разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1) да
има одговарајуће образовање, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степене из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да
има држављанство Републике Србије; 6) да зна
српски језик и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: докази о испуњености услова из тачке 1)–2) и 4)–6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија,
а доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Одштампан формулар са
документацијом из тачке 1), 2) и 4)–6) кандидати достављају школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горе наведену адресу. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење о
избору кандидата донеће конкурсна комисија, у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Руководилац послова јавних
набавки
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати
морају да испуњавају посебне услове утврђене
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Високој школи струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици.
Стручна спрема: високо образовање економске
струке: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. Додатна знања: положен стручни испит за службеника
за јавне набавке, у складу са законом, знање рада
на рачунару. Радно искуство: најмање пет година
радног искуства.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе кратку биографију са адресом и бројем
телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО) или потврде
послодавца, доказ да није осуђиван (прибавља
се у МУП-у), доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). Пријавом на конкурс, 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 Висока школа струковних студија за образовање васпитача
и тренера у Суботици. Пријаве се подносе лично
у затвореној коверти у Секретаријату школе или
путем поште на горе наведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

ОСНОВНА ШКОЛА „ПИОНИР”
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел./факс: 024/787-016

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
Бесплатна публикација о запошљавању

васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 –
други закон, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; који је стекао образовање на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад; 6) да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да
има лиценцу за директора школе. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог Закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада
на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис / фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника или
стручног сарадника; оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога – за кривична дела насиље

у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 30 дана); оригинал/оверена фотокопија уверења МУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 30 дана); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (може и из досијеа запосленог, а кандидат који буде изабран
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених за кандидате
који су променили презиме, односно име после
издавања дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује, а уколико нема, потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
оверен препис / фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву
на конкурс са радном биографијом и прегледом
кретања у служби, план и програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс
за избор директора и комплетном документацијом доставља лично у секретаријат школе или
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити у секретаријату школе лично или
позивом на телефон 024/787-016.

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР”
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел./факс: 024/ 4768-035

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 –
други закон, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању
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од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
7) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
лиценцу за директора школе.Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог Закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада
на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог
одговарајућег образовања.

за рад са децом и ученицима (може и из досијеа запосленог, а кандидат који буде изабран
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених за кандидате
који су променили презиме, односно име после
издавања дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује, а уколико нема, потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
оверен препис / фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву
на конкурс са радном биографијом и прегледом
кретања у служби, план и програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у складу са одредбом члана 141 став 7
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс
за избор директора и комплетном документацијом доставља лично у секретаријат школе или
поштом на адресу школе ОШ „Владимир Назор”,
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон 024/4768-035.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис / фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника или
стручног сарадника; оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога – за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 30 дана); оригинал/оверена фотокопија уверења МУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања,
(не старије од 30 дана); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) – наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмете; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из става (1), тачка 1) подтачка (2) члана
140 Закона, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
психичку, физичку и и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, да има држављанство Републике Србије и
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства, а потребну
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ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „НАТА ЈЕЛИЧИЋ
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник разредне наставе

документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
доказ 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
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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 (од надлежне службе МУП не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика (односи
се на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на наведену адресу школе

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Стручни сарадник – педагог

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до њеног повратка
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом. без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар
кандидати треба да доставе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања
кандидата из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
не старији од 6 месеци (овај документ издаје
МУП-полицијска управа) – оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству Републике
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Србије, не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није
стекао образовање на српском језику, тако што
подноси доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса достављају
се на адресу: Основна школа „Војвода Степа”,
15305 Липолист, Карађорђева 1.

УЖИЦЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3500-531

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 129/21),
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника средње стручне школе из подручја
рада здравство и социјална заштита, за педагога
и психолога, стечено: на студијама другог степена (мастер академске струдије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; – студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад наставника, и стручног
сарадника (лиценцу), односно положен стручни
испит, да има обуку и положен испит за директора школе (лиценцу за директора). Изабрани
директор који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност у складу са условима
прописаним законом. 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кивичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечност и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на
ком се остверује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја кандидат доставља следећу потребну документацију:
Бесплатна публикација о запошљавању

биографију са прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе;
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
оверен препис / оверену фотокопију дозволе за
рад наставника и стручног сарадника; доказ о
положеном испиту за директора школе уколико
је положио испит; потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
– не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима конкурса – не старије од
6 месеци; уверење суда да против њега није
покренут кривични поступак – не старије од 6
месеци; уверење о држављанству оригинл /
оверену фотокопију – не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених оригинл / оверену фотокопију – не старије од 6 месеци; доказ
о познавању српског језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику у виду доказа да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља само кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе; друге прилоге којима
кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске
способности. Рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаву на конкурс заједно са
потребном документацијом, односно доказима о
испуњавању услова за директора школе, заинтересовани кандидат доставља у назначеном року,
лично или поштом на адресу школе: Медицинска
школа, 31000 Ужице, Немањина 148, у затвореном коверту са назнаком „Конкурс за директора”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон: 031/3500-531.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/510-169

Наставник у звање предавача за уже
научне, односно стручне области
Примењена механика и Машинско
инжењерство
на одређено време од пет година,
за Одсек Ужице

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат мора да испуњава следеће услове: 2.1. да је стекао академски назив магистра
наука или стручни назив специјалисте академских студија из научне (стручне) области за коју
се бира у звање на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, у иностранству
а који је признат у складу са Законом о високом
образовању и Законом о националном оквиру
квалификација Републике Србије, или, 2.2. да
испољава способност за наставни рад што се
доказује: позитивном оценом педагошког рада
коју је кандидат добио у студентској анкети а
која се односи на претходни изборни период (за
кандидате који имају педагошко искуство); позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство); 2.3. да је
постигао одговарајуће резултате у претходном
периоду, а који се односе на следеће: да је
учествовао у изради више развојно-истраживач-

ких, научних или стручних пројеката, односно
уметничких пројеката, и то из области за коју се
врши избор у звање; да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира; да је
учествовао са радовима на научним и стручним
семинарима и конференцијама, да је учествовао
у организацији и спровођењу показних вежби
студентима у предузећима и установама, осим за
поље уметности и наставнике који предају академско-општеобразовне предмете; 3. уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: 3.1. радну биографију са следећим подацима: а) личним подацима: име и презиме; подаци о рођењу (дан,
месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон имејл; б) о постигнутим
степенима образовања: основне академске студије: назив установе на којој су завршене, место
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, научна област која је наведена у дипломи;
основне студије у трајању од најмање 4 године
по пропису који је уређивао високо образовање
пре 10.09.2005. године: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, одсек,
смер, научна област која је наведена удипломи;
мастер академске и струковне студије: назив
установе на којој су завршене, место и датум
завршетка, студијски програм, научна област
која је наведена у дипломи; стечено академско
звање магистра наука (VII-2 степен) из одговарајуће области по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године: назив
установе на којој је одбрањена магистарска теза,
место и датум одбране, одсек, смер, научна
област која је наведена удипломи; специјалистичке академске и струковне студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, научна
област која је наведена удипломи; докторске
академске студије (студије трећег степена високог образовања) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године: назив
установе на којој су завршене, место и датум
одбране, назив дисертације, научна област која
је наведена удипломи; стечено научно звање
доктора наука (VIII степен) из одговарајуће
области по пропису који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. године: назив установе на којој је одбрањена докторска дисертација, место и датум одбране, назив дисертације,
одсек, смер, научна 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 установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома стечене, називу установе у
којој је стечена, в) о досадашњим изборима у
наставничка илисарадничка звања и наставном
раду; г) о оцени педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи
на претходни изборни период (за кандидате који
имају педагошко искуство); д) о радном искуству
(наводе се сва запослења, од наскоријег до најстаријег); ђ) о учешћу у развојно-истраживачком,
научно-истраживачком и стручном, односно
уметничком раду; е) о учешћу са радовима на
научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље уметности; ж) о учешћу у
комисијама за одбрану завршног рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама (за избор у звање професора струковних
студија или вишег предавача); з) објављеној
књизи, уџбенику или збирци задатака који су
намењени студентима као и широј стручној јавности (за избор у звање професора струковних
студија или вишег предавача); и) о учешћу у
организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима и установама (за избор у
звање предавача); ј) о стручно-професионалном
доприносу; к) сарадњи садругим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и
иностранству; л) доприносу академској и широј
заједници; 3.2. списак објављених научних и
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стручних радова, написан по општим библиографским принципима, односно упутствима за
цитирање литературе у научном часопису и то
по врсти/категорији радова; 3.3. научне и стручне радове (достављају се у електронској форми
на ЦД-у или УСБ-у); 3.4. потписану изјаву којом
учесник конкурса даје сагласност за обраду,
руковање и јавно објављивање података о личности, дату на обрасцу у прилогу конкурса; 3.5.
Одговарајуће доказе, у оригиналу или овереној
фотокопији, и то: 3.5.1. доказе о испуњавању
општих услова: доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; о постигнутим степенима образовања – дипломе или решења о
нострификацији диплома стечених у иностранству, у овереној фотокопији; ако кандидату, до
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у
овереној фотокопији, осим за нострификацијудипломе; о изборима у наставно и научно звање,
ако је кандидат био биран у наставно и научно
звање на другоју станови; потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству
РС, све у овереној фотокопији; 3.5.2. доказе о
испуњавању минималних критеријума за избор у
звање наставника, односно обавезних услова,
услова за поновни избор и изборних услова, за
звање предавач, и то: Обавезни услови за први
избор у звање: 1) академски назив магистар или
стручни назив специјалиста академских студија
из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском
програму; 2) позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема
педагошко искуство, приступно предавање из
области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране самосталне високошколске установе; 3)
најмање три године радног искуства у настави са
студентима у високом образовању и или најмање
пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира; 4) у
последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60
+ М80 + М90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52
из области за коју се бира; 5) у последњем
изборном периоду учешће у изради најмање два
развојно-истраживачка или стручна пројекта са
финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди
или установама релевантним за област за коју се
бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Обавезни услови
за поновни избор у звање: 1) позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода; 2) у
последњем изборном периоду најмање 4.5 бода
остварених објављивањем радова који припадају
категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 +
М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад
категорије М33 и један рад из категорије М51
или М52 из области за коју се бира. 3) У
последњем изборном периоду учешће у изради
најмање два развојно-истраживачка или стручна
пројекта са финансијском подршком корисника у
привреди или установама, осим за наставнике
који предају академско-општеобразовне предмете. Изборни услови (минимално 2 од 3): 1) стручно-професионални допринос; 2) допринос академској и широј заједници; 3) сарадња са другим
високошколским институцијама у земљи и
иностранству; 3.5.3. доказе о испуњавању услова из тачке 2 конкурса; 3.5.4. сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од
научних, стручних и других надлежних организа-
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ција, организатора научних и стручних скупова,
организатора пројеката, научних и стручних
часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на
истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос наставној делатности; допринос
стручној, академској и широј заједници и
сарадњу са другим високошколским, односно
научно-истраживачким институцијама у земљи и
иностранству као и друге доказе за које учесник
конкурса сматра да субитни; 4. пријаве се подносе Академији струковних студија Западна Србија,
на адресу Трг Светог Саве бр. 34, 31000 Ужице
са назнаком за конкурс. Радну биографију, списак објављених научних и стручних радова,
односно остварених уметничких дела и саме
радове учесник конкурса доставља и у електронској форми (у Word-у и ПДФ-у, на ЦД-у или
УСБ-у). За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса.
Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8
дана од дана објављивања у јавном гласилу
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Напомена: лице са којим се заснива радни
однос након завршетка конкурса, обавезно доставља лекарско уверење о здравственој способности за рад на одређеним пословима, у складу
са законом и општим актима Академије. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марина Шумаревић, контакт телефон: 031/510169.

Наставник у звање предавача
за уже научне, односно стручне
области Машинско инжењерство
и Рачунарско инжењерство и
информатика
на одређено време од пет година,
за Одсек Ужице

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат мора да испуњава следеће услове: 2.1. да је стекао академски назив магистра
наука или стручни назив специјалисте академских студија из научне (стручне) области за коју
се бира у звање на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из научне, односно стручне
области за коју се бира у звање, у иностранству
а који је признат у складу са Законом о високом
образовању и Законом о националном оквиру
квалификација Републике Србије, или, 2.2. да
испољава способност за наставни рад што се
доказује: позитивном оценом педагошког рада
коју је кандидат добио у студентској анкети а
која се односи на претходни изборни период (за
кандидате који имају педагошко искуство); позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство); 2.3. да је
постигао одговарајуће резултате у претходном
периоду, а који се односе на следеће: да је
учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката, односно
уметничких пројеката, и то из области за коју се
врши избор у звање; да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира; да је
учествовао са радовима на научним и стручним
семинарима и конференцијама; да је учествовао
у организацији и спровођењу показних вежби
студентима у предузећима и установама; 3. уз
пријаву на конкурс кандидат доставља: 3.1. радну биографију са следећим подацима: а) личним
подацима: име и презиме; подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон имејл; б) о постигнутим
степенима образовања: основне академске студије: назив установе на којој су завршене, место
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, научна област која је наведена у дипломи;
основне студије у трајању од најмање 4 године
по пропису који је уређивао високо образовање
пре 10.09.2005. године: назив установе на којој

су завршене, место и датум завршетка, одсек,
смер, научна област која је наведена удипломи;
мастер академске и струковне студије: назив
установе на којој су завршене, место и датум
завршетка, студијски програм, научна област
која је наведена у дипломи; стечено академско
звање магистра наука (VII/2 степен) из одговарајуће области по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године: назив
установе на којој је одбрањена магистарска теза,
место и датум одбране, одсек, смер, научна
област која је наведена удипломи; специјалистичке академске и струковне студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, научна
област која је наведена удипломи; докторске
академске студије (студије трећег степена високог образовања) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године: назив
установе на којој су завршене, место и датум
одбране, назив дисертације, научна област која
је наведена удипломи; стечено научно звање
доктора наука (VIII степен) из одговарајуће
области по пропису који је уређивао високо
образовање пре 10.09.2005. године: назив установе на којој је одбрањена докторска дисертација, место и датум одбране, назив дисертације,
одсек, смер, научна 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 установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома стечене, називу установе у
којој је стечена. в) о досадашњим изборима у
наставничка илисарадничка звања и наставном
раду; г) о оцени педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи
на претходни изборни период (за кандидате који
имају педагошко искуство); д) о радном искуству
(наводе се сва запослења, од наскоријег до најстаријег); ђ) о учешћу у развојно-истраживачком,
научно-истраживачком и стручном, односно
уметничком раду; е) о учешћу са радовима на
научним и стручним семинарима и конференцијама, осим за поље уметности; ж) о учешћу у
комисијама за одбрану завршног рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама (за избор у звање професора струковних
студија или вишег предавача); з) објављеној
књизи, уџбенику или збирци задатака који су
намењени студентима као и широј стручној јавности (за избор у звање професора струковних
студија или вишег предавача); и) о учешћу у
организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима и установама (за избор у
звање предавача); ј) о стручно-професионалном
доприносу; к) сарадњи садругим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и
иностранству; л) доприносу академској и широј
заједници; 3.2. списак објављених научних и
стручних радова, написан по општим библиографским принципима, односно упутствима за
цитирање литературе у научном часопису и то
по врсти/категорији радова; 3.3. научне и стручне радове (достављају се у електронској форми
на ЦД-у или УСБ-у); 3.4. потписану изјаву којом
учесник конкурса даје сагласност за обраду,
руковање и јавно објављивање података о личности, дату на обрасцу у прилогу конкурса; 3.5.
Одговарајуће доказе, у оригиналу или овереној
фотокопији, и то: 3.5.1. доказе о испуњавању
општих услова: доказ о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; о постигнутим степенима образовања – дипломе или решења о
нострификацији диплома стечених у иностранству, у овереној фотокопији, ако кандидату, до
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у
овереној фотокопији, осим за нострификацијудипломе; о изборима у наставно и научно звање,
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ако је кандидат био биран у наставно и научно
звање на другоју станови; потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству
РС, све у овереној фотокопији; 3.5.2. Доказе о
испуњавању минималних критеријума за избор у
звање наставника, односно обавезних услова,
услова за поновни избор и изборних услова, за
звање предавач, и то: обавезни услови за први
избор у звање: 1) академски назив магистар или
стручни назив специјалиста академских студија
из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском
програму; 2) позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема
педагошко искуство, приступно предавање из
области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране самосталне високошколске установе; 3)
најмање три године радног искуства у настави са
студентима у високом образовању и или најмање
пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира; 4) у
последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60
+ М80 + М90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51 или М52
из области за коју се бира; 5) у последњем
изборном периоду учешће у изради најмање два
развојно-истраживачка или стручна пројекта са
финансијском подршком корисника у привреди
или установама, или радно искуство у привреди
или установама релевантним за област за коју се
бира, осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете. Обавезни услови
за поновни избор у звање: 1) позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода; 2) у
последњем изборном периоду најмање 4.5 бода
остварених објављивањем радова који припадају
категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 +
М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад
категорије М33 и један рад из категорије М51 или
М52 из области за коју се бира; 3) у последњем
изборном периоду учешће у изради најмање два
развојно-истраживачка или стручна пројекта са
финансијском подршком корисника у привреди
или установама, осим за наставнике који предају
академско-општеобразовне предмете. Изборни
услови (минимално 2 од 3): 1) стручно-професионални допринос; 2) допринос академској и широј
заједници; 3) сарадња са другим високошколским
институцијама у земљи и иностранству; 3.5.3.
доказе о испуњавању услова из тачке 2 конкурса;
3.5.4. сертификате, потврде, уверења и друге
исправе издате од научних, стручних и других
надлежних организација, организатора научних и
стручних скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се
односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос наставној делатности;
допринос стручној, академској и широј заједници
и сарадњу са другим високошколским, односно
научно-истраживачким институцијама у земљи и
иностранству као и друге доказе за које учесник
конкурса сматра да субитни; 4. пријаве се подносе Академији струковних студија Западна Србија,
на адресу Трг Светог Саве бр. 34, 31000 Ужице,
са назнаком за конкурс. Радну биографију, списак објављених научних и стручних радова,
односно остварених уметничких дела и саме
радове учесник конкурса доставља и у електронској форми (у Ворд-у и ПДФ-у, на ЦД-у или
УСБ-у). За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса.
Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8
дана од дана објављивања у јавном гласилу
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Напомена: Лице са којим се заснива радни однос
Бесплатна публикација о запошљавању

након завршетка конкурса, обавезно доставља
лекарско уверење о здравственој способности за
рад на одређеним пословима, у складу са законом и општим актима Академије. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Марина
Шумаревић, контакт телефон: 031/510-169.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник музичке културе

са 90% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, замена запослене на
боловању
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020 и 3/2020); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен
одштампани пријавни формулар који кандидат
преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених; диплому о стеченом образовању (диплому о основним
студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци), и писмени доказ (уверење) да је положио
испит из српског језика одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј
српски језик, само уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Документацију
доставити у оригиналу или овереним копијама.
Рок за пријављивања на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Гимназија „Свети Сава”
Пожега, 31210 Пожега, Вука Караџића 6 или
непосредно код секретара школе. Ближе информације се могу добити на тел. број 031/714-062.
Напомена: лекарско уверење изабрани кандидат
доставља при закључењу уговора о раду.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник музичке културе

са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2)
Закона о основама образовања и васпитања, као
и да испуњава услове прописане Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08,

11/08, 8/11, 9/13 6/2014, 5/2015 – др. правилник,
8/2015 – др. правилник и 16/2015 – др. правилник) – за наставнике; 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
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати поред тражене документације достављају и кратку биографију. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документација се доставља у
оригиналима не старијим од шест месеци или у
овереним фотокопијама. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве се достављају у затвореној коверти лично или поштом на адресу Техничка школа
у Пожеги, Вука Караџића бр. 6. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе 5.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића 9а
тел. 031/553-235

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

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
31250 Бајина Башта, Светосавска 76
тел. 031/862-753

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање
за наставника и стручног сарадника основне
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школе из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 2. да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 3. да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; 4. да има обуку и положен испит за директора установе: 5.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изуречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.
да има држављанство Републике Србије; 8. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог Закона за настваника основне
школе, дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог образовања. Кандидат уз пријаву подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању за наставника и
стручног сарадника у основној школи; оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
директора установе (ако је кандидат поседује – кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом); оригинал или оверну фотокопију потврде о
радном стажу, најмање 8 година рада у области
образовања/ не старију од 6 месеци; фотокопију
извештаја просветног саветника о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата,
уколико је вршен надзор (уколико није – потребно је доставити потврду школе да није вршен
стручно-педагошки надзор кандидата); фотокопију резултата стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе (уколико
није вршен стручно-педагошки надзор доставити потврду школе да у периоду његовог мандата
није вршен стручно-педагошки надзор школе);
оригинал или оверену фотокопију лекарског
уверења не старијег од 6 месци); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак као ни истрага за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију потврде Повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика / дос-
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тавља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Кандидат попуњава пријавни
формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са потребном
документацијом доставља школи, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе” лично у секретаријат школе или
путем поште на адресу; Основна школа „Свети
Сава”, 31250 Бајина Башта, ул. Светосавска 76.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као
ни фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Документација се
неће враћати по окончању конкурса. Конкурс
спроводи комисија за избор директора школе
коју образује школски одбор. Министар просвете, науке и технолошког развоја у року од
30 дана од дана пријема документације коју му
је доставио школски одбор врши избор директора и доноси решење о његовом именовању о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс у року од 8 дана од дана пријема
решења. Подаци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у сврхе обраде података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 031/862-753,
сваког радног дана у периоду од 8-14 часова.

ВАЉЕВО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2
тел. 014/221-529

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које: 1. испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018, – др. закони, 10/2019, 129/2021 – у даљем тексту: Закон),
и које има одговарајуће образовање за наставника ове школе и подручја рада, за педагога и
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора имати следеће образовање: на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице
које има завршене наведене студије другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Лице које је образовање стекло у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици
Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 овог
закона, или је образовање стекло у систему војног школства или у иностранству, као доказ о
испуњености услова у погледу стеченог образовања, достављају оверену фотокопију решења

министра надлежног за послове образовања (чл.
143. Закона); 2. дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога; 3. да је кандидат савладао обуку и да има
положен испит за директора установе; (кандидат
који нема положен испит за директора школе,
може бити изабран, али је дужан да исти положи
у року од две године од дана ступања на дужност); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5.
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
6. да има држављанство Републике Србије; 7.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 8. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Приликом пријављивања на
конкурс, кандидат је дужан да поднесе: одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (формулар се налази на линку https: //www.mpn.gov.rs/
zaposljavanje-u-prosveti/ под називом „Формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања; биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(потврда-оригинал или оверена копија издата од
стране послодавца код кога је обављао напред
наведене послове); оригинал или оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем образовању из
чл. 140 Закона (кандиати који су завршили студије другог степена, достављају и оригинал или
оверену копију доказа о стеченом образовању
са основних академских студија); оригинал или
оверена копија уверења да лице није осуђивано,
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3. Закона (не
старије од 6 месеци на дан објављивања конкурса); оригинал или оверена копија потврде
односно уверења надлежног основног суда да
против лица није покренут кривични поступак
(ова потврда се узима у току трајања конкурса);
оригинал или оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарадника;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од шест месеци на дан
објављивања конкурса); оригинал или оверена
копија доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима-доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења
надлежне службе медицине рада (не старије од
6 месеци на дан објављивања конкурса); оригинал или оверена копија уверења или потврде
да кандидат има положен испит за директора
установе; (кандидат који нема положен испит
за директора школе, може бити изабран, али је
дужан да исти положи у року од две године од
дана ступања на дужност); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених-достављају лица која су променила презиме или име
након издавања диплме о стеченом образовању;
доказ о познавању српског језика (уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 141 став 7 Закона) ); предлог
програма рада директора школе, предлог мера,
организације и начина руковођења које би спровео као директор; копију доказа о резултатима
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стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања-достављају лица која су
претходно обављала дужност директора уколико
је таквог надзора било; копија доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор у досадашњем раду; друге прилоге којима
кандидат доказује своје успехе у раду. За доказе који се прибављају од стране других органа, кандидат је дужан да у случају неиздавања
доказа због кашњења органа коме се обратио,
уз пријаву на конкурс преда доказ о поднетом
захтеву за издавање документа. Пријава ће се у
том случају сматрати потпуном уз достављање
доказа да је предат захтев надлежном органу.
Кандидат је дужан да чим добије документ, исти
достави школи, а школа ће након достављања,
све доказе размотрити и узети у обзир. Копије
доказа које се подносе при пријави на конкурс за
избор директора, за које је наведено да морају
бити оверене, оверавају се од стране надлежног органа (јавни бележник), у супротном, неће
се узети у разматрање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о именовању
директора у складу са законом. Достављена
документација се не враћа кандидатима. Подаци који се прикупљају од кандидата, биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Пријаве, доставити
у затвореној коверти на горе наведену адресу са
назнаком „Конкурс за директора школе”. Ближа
обавештења о конкурсу могу се добити у секретаријату школе на телефон број 014/221-529.

В РА Њ Е
ОШ „9 МАЈ”
Рељан

Наставник разредне наставе

2 извршиоца (1 извршилац за српску
и 1 за албанску наставу)
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће
услове: 1) да имају одговарајуће образовање,
односно стручна спрема према чл. 140, а у вези
са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 др. закони, 10/19, 6/20 и
129/21), и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Услови у погледу образовања: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стучне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
Бесплатна публикација о запошљавању

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 имају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја део Ново на сајту),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (уверење из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије надлежен полицијске
урпаве), кратку биографију ЦВ, лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Подаци који се
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, број 87/18). Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаве се подносе непосредно или
путем поште на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за пријем
у радни однос на место (навести за које радно
место се конкурише)”. Све информације могу се
добити на телефон: 017/667-376 сваког радног
дана од 9.00 до 13.00 часова.

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

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Техничке и информационе науке
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: завршене
основне академске студије обима од најмање
240 ЕСПБ и статус студента мастер академских
студија из области техничких, машинских или
информационих наука. Поред општих услова
утврђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава и услове прописане Законом о високом образовању, Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова на
Педагошком факултету у Врању и Правилником
о звањима, условима и поступку стицања звања
сарадника Педагошког факултета у Врању. Кандидат уз пријаву подноси: биографију и библиографију, оверени препис дипломе о завршеним студијама одговарућег степена, потврду о
статусу студента мастер академских студија из
области техничких, машинских или информационих наука, списак научних и стручних радова (уколико их има), као и саме радове. Пријаве се подносе Педагошком факултету у Врању,
Партизанска 14, у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Васпитач

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

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 ст. 1 тачака
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020
и 129/2021 и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о организацији и систематизацији радних места у Предшколскј установи „Полетарац” Трговиште и то:
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, Високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 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 злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против правне 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 језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају Предшколској установи „Полетарац”
Трговиште, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе, не старију
од 6 месеци); доказ 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не
старије од 6 месеци), Уверење о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци оригинал), Извод из матичне књиге рођених (са холограмом оригинал), доказ о знању српског језика
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику, уверење
надлежног основног и вишег суда да против кандидата није покренут кривични, поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице која није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за кривична
дела члана 139 став 1 тачка 3) Закона (оригинал, не старије од 6 месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности рад са
децом (лекарско уверење) не старије од 6 месеци, очитану личну карту, пријаву са биографским
подацима. Пријаве са потребном документацијом
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Послов на адресу:
Предшколска установа „Полетарац” Трговиште,
ЈНА 24, 17525 Трговиште (конкурс за пријем у
радни однос Васпитач на одређено време, са
пуним радним временом ради замене одсутног
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запосленог, преко 60 дана). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у
сектору за правно-административне послове ПУ
„Полетарац” лично или на телефон 017/452-102.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
vuk.karadzic@gmail.com

Наставник предметне наставе
математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020,
129/21) и то да: 1. да има одговарајуће образовање (пријављени кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне
спреме, утврђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2021, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021). 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, лично
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице, потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију
(ЦВ); оверену фотокопију (код јавног бележника)
документа о стеченом одговарајућем степеном
стручне спреме; уверење да није осуђиван – оригинал (1. уверење из надлежне службе МУП-а и 2.
уверење из надлежног основног суда, не старији
од 6 месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на прописаном обрасцу са холограмом или оверену копију (код јавног бележника);
уверење о држављанству, оригинал или оверену
копију (код јавног бележника) – не старије од 6
месеци; оверену копију (код јавног бележника)
личне карте или очитану личну карту; уколико
документ није издат на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која су стекла образовање на српском језику – доказ да кандидат зна
српски језик доказује се овереном копијом документа о стеченом одговарајућим степеном стручне спреме. Доказ о здравственој способности за
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рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
кандидата, сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и доставља је
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу
у року од осам дана од достављања образложене листе кандидата. Кандидат незадовољан
решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу органу управљања, у року од осам дана
од дана достављања решења из става 8. овог
члана. Орган управљања о жалби одлучује у року
од 15 дана од дана подношења жалбе. Кандидат
који је учествовао у изборном поступку има право
да, под надзором овлашћеног лица у установи,
прегледа сву конкурсну документацију, у складу
са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање као и пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају лично или поштом на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс – наставник предметне наставе математика”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
066/8056-503 и vuk.karadzic1@gmail.com.

ЗАЈЕЧАР

школске спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о познавању српског језик, као језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског
језика положен по програму одговарајуће високошколске установе); краћу радну биографију.
Кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима,
дставља само избрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у
конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају се као дан пријема
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а
када последњи дана за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се
потпуном пријавом сматра сматра пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове за одређено радно
место, у складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се могу поднети препорученом поштом на горе наведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

на одређено време, за време вршења
дужности директора, односно за време
трајања мандата директора школе

Наставник гитаре

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељенским
старешинством, у основној музичкој
школи предмета гитара
место рада седиште
Музичке школе „Јосиф Маринковић”,
Зрењанин, Трг Слободе 7

Наставник гитаре

са 50% радног времена

Клавирштимер
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017) и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба
да достави попуњен пријавни формулар, који се
преузима на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти

УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о
испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Услови у погледу образовања наставника
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан
142 Закона) – наставник је лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1. на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)
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студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1.
подтачка (б) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава
и услове из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника
о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20
и 18/20), односно учесник конкурса треба да је:
(1) дипломирани музичар, усмерење гитариста;
(2) дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус – гитариста. (5)
мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним
основним академским студијама гитаре. У складу
са чланом 141 став 7 послове наставника, може
да обавља лице које је стекло основно, средње,
више или високо образовање на српском језику
(на коме се остварује образовно-васпитни рад),
или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона
остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање из члана 142 став 1
Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у
даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају на адресу школе у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација:
оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења), кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом
високом образовању 1. степена; оригинал или
оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал (или
оверену фотокопију) потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у
Бесплатна публикација о запошљавању

некој од република СФРЈ, образовања стеченог у
систему војног школства и образовања стеченог
у иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни
формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака.У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Образложену листу свих кандидата који испуњавају услове комисија доставља директору у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Директор установе доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе свих
кандидата који испуњавају услове. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој
школи предмета гитара
место рада седиште
Музичке школе „Јосиф Маринковић”
Зрењанин, Трг Слободе 7, Зрењанин
и издвојено одељење у Ковачици,
Дом културе „3. октобар”,
Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да у
радни однос у школи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Докази о испуњености услова под
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Услови у погледу
образовања наставника (члан 140 став 1 и 2,
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона) – наставник је лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава
и услове из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника
о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20
и 18/20), односно учесник конкурса треба да је:
(1) дипломирани музичар, усмерење гитариста;
(2) дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус – гитариста. (5)
мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним
основним академским студијама гитаре. У складу
са чланом 141 став 7 послове наставника, може
да обавља лице које је стекло основно, средње,
више или високо образовање на српском језику
(на коме се остварује образовно-васпитни рад),
или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона
остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за

13.04.2022. | Број 982 |

63

Наука и образовање

лиценцу има образовање из члана 142 став 1
Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у
даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају на адресу школе у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација:
оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења), кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом
високом образовању 1. степена; оригинал или
оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом основном, средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал (или
оверену фотокопију) потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у
систему војног школства и образовања стеченог
у иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни
формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
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који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Образложену листу свих кандидата који испуњавају услове комисија доставља директору у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Директор установе доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе свих
кандидата који испуњавају услове. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

нису стекли на српском језику (оверену фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању на српском језику, а уколико образовање
није стечено на српском језику потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика са методиком
по програму те високошколске установе); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља се лично или поштом на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс
– за сарадника”. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити на телефон бр. 023/3822-225,
064/8459-564.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4
тел. 023/3822-225

Сарадник – медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту
и негу
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и Правилником
о организацији и систематизацији послова и то:
1. да има одговарајуће образовање – средње
образовање здравствене струке у трајању од 4
године, положен стручни испит и година дана
рада у струци; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Кандидат уз одштампан попуњени пријавни
формулар треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење издато од МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о
знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидати треба да приложе уколико одговарајуће образовање

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

Наставник у звање доцента ужа
научна област Менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука, смисао за наставни
рад, најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, 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 асистента за
ужу научну област Индустријско
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад као и услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању, чланом 89-б.
Статута Техничког факултета „Михајло Пупин”
у Зрењанину, чланом 6 Правилника о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Техничког факултета
„Михајло Пупин” у Зрењанину.
ОСТАЛО: пријаве са прилозима: докази о
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове, подносе се Факултету у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови” на адресу:
Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин,
Ђуре Ђаковића б.б. / за конкурс. Контакт телефон: 023/550-515.
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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
Елемир – Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Чистачица

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има
одговарајуће образовање и то: А) први степен
образовања – завршена основна школа; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат је
дужан да обавезно достави: 1) пријавни формулар; 2) доказ о одговарајућем образовању,
а) оверена фотокопија дипломе / уверења траженог степена и врсте образовања; 3) уверење
о држављанству-оригинал или оверена фотокопија; 4) извод из матичне књиге рођених –
оригинал или оверена фотокопија; 5) доказ да
није осуђиван (за горе наведена дела у тачки
3) који није старији од 6 месеци – оригинал
или оверена фотокопија; 6) доказ да је стекао
образовање на српском језику (диплома / уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 6). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Пријем у радни однос на
неодређено време врши се на основу конкурса
који расписује директор. Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати се у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Ако
по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве слати на адресу школе, са назБесплатна публикација о запошљавању

наком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево
Тозе Марковића 26
тел. 023/884-017

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога,
то јест високо образовање које је стекло: а) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005.године, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да има дозволу за рад (лиценцу), 4. да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност), 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да
има држављанство Републике Србије; 8. да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи следећу документацију: 1. доказ

о одговарајућем образовању – оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања, 2.
дозволу за рад (лиценцу), односно уверење о
положеном стручном испиту (оверена фотокопија / препис документа), 3. потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија),
4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија)
– може и из досијеа а изабрани кандидат ће
доставити ново пре закључења уговора, 5. уверење о држављанству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци), 6. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 1. сматра
се доказом о знању српског језика под тачком
6, кандидати који образовање нису стекли на
српском језику знање српског језика доказују
потврдом одговарајуће високошколске установе
да су положили испит из српског језика-оригинал или оверена фотокопија доказа), 7. доказ о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе – уколико кндидат то поседује
(оригинал или оверена фотокопија), 8. извод из
матичне књиге рођених – оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци), 9.уверење
надлежног МУП-a којим кандидат доказује да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно понашање – уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса (оригинал или оверена
фотокопија), 10. уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса (оригинал или оверена фотокопија),
11. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
– уколико се пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал или
оверена фотокопија), 12. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду – уколико
га кандидат поседује (оригинал или оверена
фотокопија извештаја просветног саветника),
13. радну биографију са прегледом кретања у
служби, 14. оквирни план рада за време мандата. Документација која се доставља у виду
фотокопија, мора бити оверена од стране јавног
бележника. О резултатима конкурса, кандидат ће бити обавештен од стране школе након
пријема решења о именовању директора од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http: //www.mpn.gov.rs), а одштампани
пријавни формулар заједно са пријавом на конкурс и потребном документацијом достављају
школи. Рок за подношење пријава на конкурс
са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом о
испуњавању услова конкурса доставити лично
или слати, на адресу школе: Тозе Марковића
26, 23204 Стајићево, са назнаком „За конкурс
за избор директора школе”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично или на телефон
023/884-017.
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Локални акциони план запошљавања уз подршку НСЗ

У БОРУ 23 УГОВОРА ЗА СТРУЧНУ
ПРАКСУ
Представници Националне службе за запошљавање – Филијале Бор и
Града Бора доделили су 1. априла, 23 уговора за реализацију програма
стручне праксе. Град је за ову намену, на основу локалног акционог плана
запошљавања који се реализује уз техничку подршку НСЗ, издвојио око
5,5 милиона динара, чиме је 9 послодаваца из јавног сектора подстакнуто
да ангажује младе кадрове.

П

рисутнима су уговоре уручили
члан Градског већа за област омладине, управљање пројектима и локално-економски развој Срећко Здравковић, начелница Градске управе
Љубинка Јелић и начелница Одељења
за посредовање у запошљавању и планирање каријере борске Филијале НСЗ
Ксенија Жикић.
„Град Бор већ пету годину за редом за овај вид подршке младима
издваја значајна средства” истакао
је Срећко Здравковић у обраћању
корисницима програма и додао: „Уз
нашу подршку улазите у свет рада,
стичете прве радне навике и имате
прилику да полажете стручни испит,
а надамо се да ћемо већ следеће године неке од вас видети и поводом
неких других облика радног ангажовања”.

Љубинка Јелић је младима пожелела успешну реализацију програма и
поручила: „Будите истрајни и марљиви, искористите максимално ову прилику која вам се пружа да од својих
ментора научите што више можете и
у што већој мери се осамосталите у
раду.”
Како је казала Ксенија Жикић, овакав вид подршке младима је сада већ
традиционално део изузетно успешне
сарадње Националне службе за запошљавање са локалном самоуправом.
Указала је, да је за младе који су недавно завршили формално образовање програм стручне праксе изузетно значајан,
јер се често догађа да им управо ово искуство буде одскочна даска за брзо налажење одговарајућег запослења.
До сада су из градског буџета за
ову годину опредељена и средства за

реализацију јавних радова и програм
стручне праксе, за који је планирано
усмеравање додатних средстава за ангажовање још десетак младих особа,
као и за доделу субвенција за самозапошљавање и запошљавање лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима.
Бранкица Михајловић Илић
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и
личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа – доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.
Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем
– публикација „Послови”
– огласна табла
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и
професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву,
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија
теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне
службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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И
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ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

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

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

