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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
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 983 • 20. април 2022. године

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 880 - 881 • 06. мај 2020. године

Издавач: Национална служба за запошљавање
Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић,
Издавач: Национална
служба
за запошљавање,
Директор: Зоран Мартиновић
Славица
Даниловић,
Мира Колаковић
Одсек за Јовичин,
издаваштво:
Зорана
Павловић
Редакција: Катарина
Ђурђица
Сучевић,
Немања Новаковић,
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs
Јелена Бајевић, Припрема
Славица Даниловић
Одсек
за
издаваштво:
Тамара Сарић
за штампу: „Службени гласник”
Огласи: МаринаШтампа:
Миловановић,
marina.milovanovic@nsz.gov.rs,
„Службени
гласник” ISSN 1451-4757 тел. 011/2929-302
Лектор:
Бранка Тарбук,
novine@nsz.gov.rs
Оглашавање
у публикацији
„Послови”
је бесплатно.
Дизајн
и припрема
штампу:
Драгицапредати
Поповић
Текст
огласа
за слободна за
радна
места можете
у најближој
филијали/служби
НСЗ.1451-4757
Штампа:
„Службени
гласник„ ISSN

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)
Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до
2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
планским документом у области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Житиште за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину
број 0908-101-1/2022

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.
године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским
документом у области запошљавања министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Житиште за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 0908-1011/2022

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање испостава Житиште (у даљем тексту: Национална служба)
и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено
лице може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Испостава Житиште, завршило
обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило
раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и у
дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са
прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за
запошљавање - Филијала Зрењанин и Испостава Житиште, или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs и www.zitiste.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала
Зрењанин на број телефона 023/519-828, Испостави Житиште на број
телефона 023/3821-044 и Општине Житиште на број телефона 023/3821306 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за
ову намену, а најкасније до 31.08.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са
закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање испостава Житиште (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи
су: млади до 30 година старости; старији од 45 година; жене; вишкови запослених; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; незапослени без квалификација или
са ниским квалификацијама; незапослени који се налазе на евиденцији
незапослених дуже од 12 месеци; жртве трговине људима и жртве породичног насеља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а
у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
- 225.000,00 динара по лицу.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за
запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Житиште, или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs и www.zitiste.rs
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Зрењанин на телефон 023/519-828, Испостави Житиште на телефон
023/3821-044 и Општине Житиште на број телефона 023/3821-306 или
на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.zitiste.org.rs
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за
ову намену, а најкасније до 31.08.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Администрација и управа

Администрација и управа

испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
III Место рада: Београд, Ресавска број 24.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18
и 157/20), члана 9. 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 51 Бpoj: 11212232/2021 од 27. децембра 2021. године,
Министарство финансија, Управa за спречавање прања новца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за подршку
пословима спречавања
финансирања тероризма

Сектор за аналитику и спречавање
финансирања тероризма, Група за
спречавање финансирања тероризма,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у утврђивању оправданости сумње да се ради о финансирању тероризма у извештајима о сумњивим и готовинским
трансакција добијеним од обвезника, према
задатим критеријумима; претражује базе података и врши провере добијених података у односу на претходно предмете; придружује податке
у већ отворене предмете и о томе обавештава
задужено лице по предмету; поставља аналитичке упите у бази података у циљу откривања
сумњивих трансакција које указују на финансирање тероризма; анализира прикупљене податке о извршеним трансакцијама у циљу откривања чињеница које указују на прање новца
или финансирања тероризма; прикупља додатне податке у случају финансирање тероризма
из расположивих база царинских органа, база
Министарства унутрашњих послова, Пореске
управе и других државних органа, као и јавно
доступних база података; 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, техничко-технолошких наука или
природно-математичких 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 најмање 1 година радног искуства
у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни
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IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и
то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, 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.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/
2. Посебне функционалнe компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за
област рада стручно-оперативни послови (технике обраде и израде прегледа података и методе анализе и закључивања о стању у области)
провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место – планска документа, прописи и акти
из надлежности организације органа (Закон о
спречавању прања новца и финансирања тероризма) провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески језик Б1+) провераваће се писмено путем теста.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање
страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту
Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, у делу Конкурси https://
www.uprava.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција за
радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет
- провераваће се путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за извршилачко радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
V 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 – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и интернет презентацији Министарства
финансија – Управе за спречавање прања новца, Ресавска 24, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места” или у штампаној верзији на
писарници Управе за спречавање прања новца,
Ресавска број 24, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VII 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 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 општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
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држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16 и 95/18) је, између
осталог, прописано 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. Потребно је да учесник конкурса у
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе 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 Управа за спречавање прања новца,
Београд, Ресавска 24.
IX 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 09. маја 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Управе за спречавање прања новца, Ресавска бр. 24 у Београду. 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 електорнске адресе), које наведу
у својим пријавама.
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.

НАПОМЕНE
Чланом 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. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
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 решењем
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
је именовао в.д. директора Управе.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Управе за спречавање
прања новца, 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.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈA ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
На основу чл. 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,
157/20), члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана
11 став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број
2/19), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-11034/2021 од 30.11.2021. године

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

XII Лице које је задужено за давање обавештења: Јадранка Вулић, тел. 011/7359-068,
од 10.00 до 13.00 часова.

I Орган у коме се попуњаваjу радна места: Канцеларија за информационе технологије
и електронску управу, Београд, Катићева 14-16.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија,
Ресавска број 24, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.

II Радна места која се попуњавају:

Бесплатна публикација о запошљавању

1. Пројектант за развој портала и
веб презентација, звање саветник
у Одсеку за web и системске сервисе,
Сектор зa стандарде дигитализације
1 извршилац

Опис послова: Планира и анализира портал и
веб презентацију; развија и дизајнира портале
и веб презентације; прати одржавање портала и
веб презентација; унапређује постојеће портале
и веб презентације; прати корисничка искустава применом одговарајућих алата; ради на унапређењу корисничког искуства; прати стандардe
и препорука из области развоја веб презентација; сачињава извештаје о посећености портала и веб презентација; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
наука или техничко-технолошких наука или
друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни
испит; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

2. Руководилац Групе за посебне
пројекте, звање виши саветник

у Групи за посебне пројекте,
Одељење за имплементацију система
1 извршилац
Опис послова: Руководи и организује рад
Групе, надзире и усмерава рад запослених у
Групи; дефинише проблеме чије делотворно
решавање би се постигло имплементацијом
пројеката од посебног значаја, односно одговарајућег информационог система; координира израду и израђује анализу техничких опција
током процеса развоја информционог система;
дефинише проблеме који могу да настану током
процеса развоја информационог система и предлаже мере за њихово и делотворно решавање;
израђује анализе техничке, економске, организационе и оперативне изводљивости посебних
пројеката и системске анализе захтева везаних
за пројекте од посебног заначаја; учествује у
пројектовању информационог ситема којим се
реализује посебан пројекат; координира тестирање развијених информационих система, обука и едукација кадрова за коришћење развијених информационих система; обаваља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука
или 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; радно искуство у струци од најмање седам
година; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада је Београд, Катићева 14-16.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писaно);
- дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација провераваће се путем
симулације (писано).
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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.
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 1:
- Посебна функционална компетенција за
област рада - област рада информатички послови - информациона безбедност, провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа – Уредба о
ближим условима за израду и одржавање веб
презентације орга, провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - софтвери и програмски
језици - CMS, провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик – eнглески
језик ниво Б2 - провераваће се писмено путем
теста.
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови - информациона
безбедност, провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за област
рада - послови руковођења: стратегије и канале
комуникације, провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа – Закон
о електронској управи провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – софтвери (посебни
софтвери неопходни за рад на радном месту) eлектронскa поштa, ДНС сервери, web hosting,
oracle инфрструктурa, провераваће се путем
симулације (писано).
За радна места број 1 и 2 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.
Процена мотивације за рад на радном месту и
степена прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
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IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање
извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Ружица Нелки, телефон 011/3340737, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног
дана.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије, да је учесник на јавном
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном
конкурсу раније није престајао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње
да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује тражена стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акт 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 оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018),
је прописано да је јавни бележник надлежан и
за оверавање потписа, рукописа и преписа за
које је посебним законима који се примењују
пре ступања наведеног закона прописано да
их оверава суд, односно општинска управа. Да
основни судови, односно општинске управе као
поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од
01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и
пријемне канцеларије основних судова, односно
општинске управе, као поверени посао и после
01.03.2017. године, а до именовања јавног
бележника.

Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или на непосредно на адресу: Улица Катићева 14-16, 11000 Београд.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у
општини или суду.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за
информационе технологије и електронску управу
www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у пословним просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Катићева
14-16, 11000 Београд (тел. 011/3340-737).

Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављаљнству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији
Канцеларије за информационе технологије и
електронске управе www.ite.gov.rs

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције –
дигитална писменост, неопходно да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави важећи сертификат,
потврду или други доказ о познавању рада на
рачунару. Докази о познавању рада на рачунару
се достављају у оригиналу или у форми оверене
фотокопије.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенције - страни језик, 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018
- аутентично тумачење), прописано је да у
поступку који се покреће на захтев 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. Наведене доказе кандидат може доставити из пријаву
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат у делу изјаве у Обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција,
односно да ли жели да Канцеларија за информационе технологије и електронску управу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
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
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не испуњавају услове за запослење, писано се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Канцеларија за информационе технологије
и електронску управу, Катићева 14-16, 11000
Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду у
трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да предметни испит положе
до окончања пробног рада (у року од 6 (шест)
месеци од дана заснивања радног односа).
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005, 81/2005 - исправка,
83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и
95/2018), је прописано да су кандидатима при
запошљавању у државним орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 16. 05.2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем поште на адресе које су навели у својим
пријавама или путем телефона.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србије,
Булевар Михаила Пупина број 2, II спрат,
канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд.
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама Канцеларији
за информационе технологије и електронску
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд. Учесницима 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 адресе), које наведу у својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која
је именована од стране директора Канцеларије
за информационе технологије и електронску
управу.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Референт за сложене борбене
системе РВ и ПВО

место рада Београд - Савски Венац

Референт за борбене платформе
место рада Београд - Савски Венац

Референт за сложене борбене
системе КоВ

место рада Београд - Савски Венац

Референт за неборбена возила и
инжењерске машине
место рада Београд - Савски Венац

Референт - пројектни менаџер

место рада Београд - Савски Венац
УСЛОВИ: машински инжењер; инжењер машинства - мастер VII/1; познавање енглеског језика средњи ниво; познавање рада на рачунару
ECDL, модули 3, 4, 6 и 7. Сви кандидати подлежу
провери знања енглеског језика, психолошком
тестирању и безбедносној провери. Трајање
конкурса до попуне. Кандидати треба да се јаве
на телефоне број 011/2059-201 и 064/8329-256.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Референт за радарске системе

место рада Београд - Савски Венац
УСЛОВИ: инжењер електротехнике, електронике или телекомуникација - мастер VII/1; познавање рада на рачунару ECDL, модули 3, 4, 6 и
7. Кандидати подлежу психолошком тестирању
и безбедносној провери. Трајање конкурса до
попуне. Кандидати треба да се јаве на телефоне број 011/2059-201 и 064/8329-256.

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ
ЗАВОД
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: 112-3149/2021 од 27.04.2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

Предметни оглас објављује се на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs на интернет презентацији
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу – www.ite.gov.rs на порталу
е-управе – www.euprava.gov.rs на огласној табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs и у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

I Орган у коме се попуњава радно место:
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.

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

1 извршилац

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

II Радно место која се попуњава:

Радно место за процену сеизмичког
ризика, у звању самостални
саветник
Oпис послова: Учествује у прорачуну елемената сеизмичког хазарда за потребе израде
карте хазарда и израђује карте сеизмичког
ризика за територију Републике Србије, региона, јединице локалне самоуправе, подручја

посебне намене; aнализира податке о регистрацијама убрзања осциловања честица тла јаких
земљотреса, креира и ажурира базу дигиталних акцелерограма; врши прорачун еластичних спектара одговора и фактора тла за потребе класификације по Еурокоду ЕН1998-1;
предлаже емпиријске релације за предикцију
њиховог амплитудних утицаја на локацијама,
као и параметре спектралних функција и фактора тла за сеизмички сигурно пројектовање;
одређује пројектне сеизмичке параметаре,
укључујући и аналитичке и експерименталне
процене сеизмичког одговора локалног тла и
ефеката амплификације на основу регистрованих микронемира, слабих и јаких земљотреса; Израђује сеизмички сценарио земљотреса
и његових могућих техногених извора, ради
утврђивања угрожености објеката услед утицаја
земљотреса; утврђује нумеричке емпиријске
моделе макросеизмичког поља за територију Републике Србије на основу прикупљених резултата оштећења објеката код појаве
јаких земљотреса и дефинише карте изосеиста; утврђује параметре наилазака сеизмичких
таласа на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лоцира земљотресе креира и дистрибуира
основне информације о земљотресу за јавност;
анализира просторну и временску расподелу
регистрованих и лоцираних земљотреса и њихову корелацију са могућим техногеним изворима
ради утврђивања утицаја земљотреса на капиталне објекте и израђује извештај; прикупља и
утврђује податке о категорији и заступљености
појединих оштећења на објектима на терену
са евидентирањем ефеката на људима, тлу и
промена у природи, ради предлагања степена
сеизмичког интензитета са израдом извештаја;
обавља и друге послове по налогу директора.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко инжењерство - студијски
програм геофизика, геотехника или грађевинско
инжењерство - студијски програм грађевинарство или из области физичке науке - студијска
група општа физика, 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 5
година радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима („Слжбени 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),
кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима, доступна су сва
радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза 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 који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
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Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
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 „дигиталана писменост” (поседовања знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обраде текста и табела, табеларне
калкулације) ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или 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 попуњен у делу
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће 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.
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:
1. Посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се писaно путем теста;
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат потврду или други одговарајући доказ
о знању енглеског језика на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање енглеског језика, неоходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страног језика
који је тражен конкурсом) достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови анализирања податка:
методoлогија за утврђивање параметара наилазака сеизмичких таласа на сеизмограмима,
одређивањa магнитуде, лоцирање и извештавање јавности о основним информацијама о
земљотресу, провераваће се писано, путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада послови синтетизовања податка:
методе израде сеизмичког сценариа земљотреса и његових могућих техногених извора, ради
утврђивања угрожености објеката услед утицаја земљотреса, провераваће се писано, путем
симулације.
4. Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акта из надлежности органа (Закон о Републичком сеизмолошком заводу),
провераваће се писано, путем симулације.
5. Посебна функционална компетенција за радно место - возачка дозвола (Б категорије), доказиваће се путем оверене фотокопије возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије,
достави уз пријавни образац.
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Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода www.
seismo.gov.rs.
Провера понашајних компетенција: 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: 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 на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају
непосредно у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб, 11120
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице задужено за давање обавештења:
Љиљана Солдат, тел. 011/3035-740 од 9.00 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 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа „Послови” Нацоналне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и
Републичког сеизмолошког завода или у штампаној верзији у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Београд, Ташмајдански парк бб.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
оверена фотокопија важеће дозволе за управљање моторним возилом Б категорије.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
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 уколикo комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „дигитална писменост”.
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, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оверена фотокопија важеће дозволе за управљање моторним
возилом Б категорије.
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 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 - аутентично тумачење) приписано је
између осталог, да су органи обавезни 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 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 адресу: Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.
XI 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 16. маја 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
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бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и посебне функционалне компетенције за
радно место-страни језик (енглески језик ниво
Б2) и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 2 (источно крило). Провера осталих посебних функционалних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког сеизмолошког завода Ташмајдански парк бб. 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 електрoнске адресе), које наведу у
својим пријавама.
XII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидат који први пут заснива
радни однос у државном органу подлежe пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи
до окончања пробног рада. Положен државни
стручни испит није услов, нити предност приликом заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао в. д. директора Републичког сеизмолошког завода.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода: www.
seismo.gov.rs, огласној табли Републичког сеизмолошког завода, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном штампаном издању
огласа „Послови” 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 ПРАВДЕ
Оглашава исправку конкурса
Конкурс објављен 13.04.2022. године, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, интернет презентацији (www.
mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства
правде, на порталу е-управа и на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs), мења се за радно место под
редним бројем 2

Радно место за подршку пословима
спровођења пројеката

Одсек за спровођење пројеката из
међународне развојне помоћи, Сектор
за европске интеграције и међународне
пројекте, звање млађи саветник, у
својству приправника
1 извршилац
тако што у делу: Провера посебних функционалних компетенција - за радно место под редним
бројем 2: уместо реченице „Не проверавају се
посебне функционалне компетенције” треба да
стоји:
Бесплатна публикација о запошљавању

• Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик – енглески језик
ниво Б2 – провераваће се писано путем теста.
И мења се у тачки XII огласа, тако што уместо
"изборни поступак спровешће се почев од 04.
маја 2022. године" треба да стоји:
Изборни поступак спровешће се почев од 11.
маја 2022. године.
У осталом делу конкурс је непромењен.
Рок по исправци је 8 дана од дана оглашавања
исправке.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
На основу члана 54 и 55 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) и
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број: 112-675/2022
од 31. јануара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија - Управа за дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управно-правне
послове, у звању саветник
у Одсеку за управно-правне и
нормативне послове, Одељење
за управно-правне, нормативне и
кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступке у вези са
издавањем дозвола за обављање делатности
трговине на мало дуванским производима,
израђује одговарајуће акте; обрађује предмете и припрема одговарајуће акте у вези са
издавањем дозвола за обављање делатности у
складу са законом који регулише област производње и промета дувана и дуванских производа; обрађује предмете и припрема одговарајуће
акте у вези са уписом у регистре и евиденционе
листе у складу са законом који регулише област
производње и промета дувана и дуванских производа; води и ажурира регистре и евиденционе листе у оквиру база података и стара се о
безбедности тих података; учествује у изради
општих аката Управе, израђује дописе, акте
и извештаје из делокруга рада Одсека; пружа
стручну помоћ подносиоцима захтева; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких или природно-математичких 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;
најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за аналитичке и
евиденционе послове производње,
обраде, прераде и промета дувана
Група за аналитичке и евиденционе
послове производње, обраде, прераде
и промета дувана, Одсек за студијскоаналитичке и евиденционе послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља, евидентира, систематизује и обрађује податке из извештаја привредних субјеката у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом (домаће тржиште,
увоз и извоз) дувана, утврђује и анализира
релевантне податке и припрема извештаје
и информације о стању на тржишту у овој
области; води Евиденциону листу о физичким
лицима-произвођачима дувана, стара се о безбедности и ажурности података из те листе и
евиденција које води, прати евидентирање
елемената кооперативних уговора на порталу
еУправа, у складу са прописаним роковима,
анализира евидентиране податке и припрема
извештаје контролним органима у складу са
релевантним прописима; врши евидентирање и
обраду извештаја трговаца на мало дуванским
производима; прикупља, систематизује и анализира податке о нелегалном промету дувана
и дуванских производа, припрема извештаје и
информације; врши упоређивање података о
производњи и промету дувана са другим евиденцијама које се воде у Управи и прати статистичке податке других органа из ове области;
прати прописе из области производње и промета дувана и даје смернице и упутства привредним субјектима, којима је та обавеза прописана,
за достављање података; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких или природно-математичких 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; најмање
три године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада за сва извршилачка радна
места: Београдска 70/1, Београд, Врачар.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се 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 изборног
поступка.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције за
сва радна места, и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
провере путем теста.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима 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 за област
рада управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
дувану, Правилник о условима у погледу техничке опремљености простора за трговину на
мало дуванским производима и Правилник о
садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и
промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног
дувана, односно дуванских производа) провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - релевантни прописи,
акти, процедуре из делокруга радног места
(Закон о републичким административним таксама) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада аналитички послови (прикупљање и обрада података из релевантних извора, укључујући
и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон
о дувану, Правилник о садржини и начину
вођења евиденције произвођача, обрађивача
и прерађивача дувана и Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих
листа о производњи, обради, преради и промету
дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана,
односно дуванских производа) провераваће се
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - технике прикупљања и
обрада података - напредни Excel провераваће
се путем симулације (писмено).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању компетенције - технике прикупљања и обрада података - напредни Excel, на траженом нивоу,
и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања поменуте компетенције, неопходно
је да уз пријавни образац 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
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доказ који сте приложили уместо провере путем
писане симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија - Управе за дуван www.duvan.
gov.rs.
3. Понашајне компетенције за сва 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 стандардизованог инструмента (писмено) и путем
интервјуа базираног на компетенцијама (усмено).
4. 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).
V 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 - листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима,
интернет презентацији Министарства финансија
- Управе за дуван или у просторијама Министарства финансија - Управе за дуван, Београдска
70/1, Београд, Врачар, у штампаној верзији.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
на који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VII 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 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 општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 - аут. тумачење) је, између осталог, прописано 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. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе 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 Министарства финансија - Управе за
дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.
IX 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 12. маја 2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са комисијом
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило) и у
просторијама Министарства финансија - Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе), које наведу
у својим пријавама.
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 Трајање радног односа за сва радна
места: Радни однос се заснива на неодређено
време.
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XII Лица која су задужена за давање обавештења: Ружица Петровић и Јелена Марковић, телефон 011/3021-823.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно у
просторијама Министарства финансија-Управе
за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд, Врачар, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
НАПОМЕНE
Чланом 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.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
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,
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 решењем
Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор Управе за дуван.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија - Управе за дуван www.duvan.gov.rs, на
интерент 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.

ЛЕСКОВАЦ
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у
Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-12267/2021 од 27.
децембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радна места којe се попуњавају:
II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЛЕСКОВЦУ

1. Лекар опште медицине

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму
од најмање 360 ESPB, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области Стоматолошке науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање 300
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у
трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Стоматолошки техничар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању референт
1 извршилац

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

Услови: завршена средња школа, медицинске
струке, одсек стоматолошки техничар, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

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

4. Медицински техничар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању референт
3 извршиоца
Услови: завршена средња школа, медицинске
струке- смер за медицинске техничаре, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Инструктор за сточарску
производњу

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, пољопривредне струке, ветеринарске струке - смер сточарство или општи, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Инструктор кувар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, угоститељске
струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Инструктор пекар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, пекарске
струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

8. Инструктор за електро и
грађевинско одржавање, за водовод
и грејање
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
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Услови: Завршена средња школа, техничке,
електро, грађевинске или машинске струке,
положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

9. Инструктор за
металопрерађивачку делатност
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, машинске
или техничке струке, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у
струци као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: 16000 Лесковац, Улица 6. септембар бр. 2.
III Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса
као и назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, имејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде
својеручно потписана)-заједничко за сва радна
места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из
суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци)
-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту - за радна места под редним бр. 5, 6, 7, 8 и 9;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту или
стручном испиту у области здравствене заштите
-за радна места под редним бр.1, 2, 3. и 4;
(У складу са чланом 101 Закона о државним
службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција,
који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите);
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- оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва
радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
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. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
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 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.
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту:
Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин
Републике Србије који има прописану стручну

спрему и испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и није осуђиван на казну затвора од најмање
шест м есеци.
Посебни услови за рад на радном месту:
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да се у радни однос
не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак
за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну
затвора у трајању дужем од три месеца и лице
за које, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
VIII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305
и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним
данима од 12.00 до 14.00 часова).
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно
да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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Администрација и управа

Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-управе и на огласној табли Управе
за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НОВИ СА Д
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

1. Извршилачко радно место
секретар суда, звање самостални
саветник
Опис послова: Помаже председнику суда у
вршењу послова судске управе, израђује нацрте нормативних аката, прима странке, обавља
послове у вези састављања статистичких и
других извештаја о раду суда, припрема акте о
правима из радних односа запослених, израђује
нацрте решења о заснивању и престанку радног
односа и друга решења о правима и обавезама
запослених у суду, издаје уверења и потврде из
области радних односа, организује административно-техничке послове судске управе, обавља
послове уређивања унутрашњег пословања у
суду, обавља послове везане за безбедност и
здравље на раду, припрема извештаје надлежним органима који захтевају изјашњење о притужбама странака, учествује у изради кадровског плана и финансијског плана у сарадњи са
менаџером суда и шефом рачуноводства, при
вршењу својих дужности стара се о координацији и остваривању сарадње са другим државним органима, владиним и невладиним организацијама, припрема материјал за седнице свих
судија и води записник, стара се о оглашавању
и спровођењу поступка за пријем запослених
у судску администрацију (спровођење јавног и
интерног конкурса), учествује у раду конкурсне комисије, прати примену прописа и измене закона, те предлаже имплементацију нових
прописа битних за законит и правилан рад
суда, сарађује са надлежним службама за запошљавање, пензијско-инвалидско и здравствено
осигурање, обавља и друге послове по налогу
председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање две године радног искуства у правној
струци од чега две године радног искуства у
правној струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно
место.

2. Извршилачко радно место
судијски помоћник - виши
судијски сарадник, звање
самостални саветник
8 извршилаца

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: Помаже судији у раду, израђује
нацрте судских одлука, проучава правна
питања, судску праксу и правну литературу,
израђује нацрте правних схватања, поступа у
парничним, ванпарничним и извршним предметима у складу са процесним законима из тих
материја, врши и друге послове самостално или
под надзором и по упутствима судије и председника суда.

се, положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.

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 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, две
године радног искуства у правној струци након
положеног правосудног испита, познавање рада
на рачунару и потребне компетенције за рад за
ово радно место.

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.

3. Извршилачко радно место
уписничар, звање референт
2 извршиоца

Опис послова: формира предмете, уноси све
податаке у вези предмета у електронски уписник у складу са Судским пословником, разводи
предмете, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука
које су израђене у року, разврстава поднеске,
доставнице и повратнице по предметима (пописује, улаже, лепи, задужује), на захтев странке
констатује правоснажност и извршност и даје
друга обавештења у вези предмета, наплаћује
таксу за увид и издате фотокопије из списа
предмета, даје усмена и писмена обавештења
о списима на основу података из уписника, припрема предмете судијама и судијским помоћницима за рочишта и евиденцију, стара се о
чувању предмета у приручној архиви, врши
оверу уговора, преписа, рукописа и потписа,
обавља и друге административно-техничке
послове у вези са предметима, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по
налогу шефа и управитеља писарнице.
Услови: III или IV степен средње школске
спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару и положен
државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

4. Извршилачко радно место
записничар, звање референт
2 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду
послова обавља све дактилографске послове у
предметима додељеним у рад судији и судијском помоћнику код кога је распоређен, пише
записнике на суђењима, позиве за рочишта,
доставнице и повратнице и обавља послове по
диктату код судије, сачињава списак предмета
за рочишта и истиче их на огласну таблу, доставља извештај са суђења у судску управу уз
евиденцију начина решавања предмета, води
рачуна о уредности предмета, попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, наредбе за
привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима,
попуњава статистичке листове и поступа по
наредби судије, по потреби дежура са судијом
ради увиђаја, обавља и друге послове по налогу председника суда, судије или секретара суда.
Услови: III или IV степен средње школске
спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у
струци, положен испит за дактилографа I кла-

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

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем
- тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на
рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
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. Провера
сваке од општих функционалних компетенција
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене
компетенције, искључују се из даљег изборног
поступка. Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције „организација и рад државних органа Републике Србије” могу се наћи на
интернет презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних
функционалних компетенција за радно место
секретар суда:
- Посебна функционална компетенција у
области рада судска управа - познавање материјалних и процесних прописа релевантних за
надлежност суда - провера ће се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место секретар суда - познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката
органа релевантних за обављање послова радног места секретар суда - провера ће се вршити писаним путем - тестом. - Посебна функционална компетенција за радно место секретар
суда - поседовање знања и вештина за израду
нацрта нормативних и других аката - провера ће се вршити усменим путем - разговор са
кандидатом.
Међу кандидатима врши се провера
посебних функционалних компетенција
за радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник:
- Посебна функционална компетенција у
области рада судска управа - познавање материјалних и процесних прописа релевантних за
надлежност суда - провера ће се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место судијски помоћник - виши судијски сарад-
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ник - поседовања знања и вештина за израду
нацрта судских одлука и других аката - провера
ће се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник - виши судијски
сарадник - вештине презентације, вештине
управљања поступком и вештине извештавања
у предметима - провера ће се вршити усменим
путем - разговор са кандидатом.

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

Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција за радно место уписничар:
- Посебна функционална компетенција у
области рада судска писарница - познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда - провера ће се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место уписничар - познавање прописа: Судски
пословник, Закон о општем управном поступку
и Закон о државним службеницима - провера ће
се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место уписничар - познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа
релевантних за обављање послова радног места уписничар - провера ће се вршити усменим
путем разговор са кандидатом.

Место рада: Нови Сад, улица Сутјеска број 3.

Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција за радно место записничар:
- Посебна функционална компетенција у
области рада дактилобиро - познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију рада
суда - провера ће се вршити писаним путем тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место записничар - познавање прописа: Судски
пословник, Закон о општем управном поступку
и Закон о државним службеницима - провера ће
се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место записничар - познавање подзаконских
аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног
места записничара - провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Време за израду теста је 45 (четрдесет пет) минута. Кандидат може на свако питање
дати, односно заокружити само један одговор.
Свако брисање или исправка датог одговора
сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозовољеним средствима
(коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и др.) комисија ће удаљити
кандидата са теста. У том случају сматра се да
кандидат није положио тест. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог
решења одређеног задатака који је типичан за
обављање послова радног места. Време за припрему задатака је 15 (петнаест) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетенција
путем разговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу
података и јасноћа у изношењу личног става и
мишљења.
3. Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника.

14

| Број 983 | 20.04.2022.

Врста радног односа и место рада: Радни
однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Новом Саду.

Општи услови за рад на радном месту: да
је учесник конкурса пунолетан држављанин
Републике Србије; да учеснику конкурса није
раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора у трајању од најмање шест месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Датум оглашавања
20.04.2022. године. Јавни конкурс је оглашен на
огласној табли Основног суда у Новом Саду, на
интернет презентацији Основног суда у Новом
Саду и на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - публикацији „Послови”.
Последњи дан рока за подношење пријава је
28.04.2022. године.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији
Основног суда у Новом Саду www.ns.os.sud.rs
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у Основном
суду у Новом Саду, Нови Сад, улица Сутјеска
3, канцеларија број 255 (2. спрат зграде правосудних органа), административно техничком секретару судске управе или путем поште
на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места - Су В-35-86/22”. Свака пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве
уноси се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве на
конкурс ће о додељеној шифри бити обавештени у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија;
потврда о досадашњем 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); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија - доказ о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; кандидати са положеним
правосудним испитом оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту (за пријаве за радна места секретар суда
и судијски помоћник-виши судијски сарадник);
оригинал или оверена фотокопија - доказ о
положеном испиту за дактилографа I класе (за
пријаве за радно место записничар); потврда да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата

од стране државног органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу; оригинал
уверење да учесник конкурса није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци,
издато од стране Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, не старије од шест
месеци; 2 примерка обрасца 1 или 1а - изјава у
којој се учесник конкурса опредељује да ли ће
сам доставити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њих.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
РС” бр. 18/2016) прописано је између осталог да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци. Потребно је да
кандидат попуни изјаву (образац 1 или 1а) којом
се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Обрасци 1 и 1а могу се преузети на интернет презентацији Основног суда у Новом Саду у
оквиру обавештења о конкурсу. Попуњене изјаве је неопходно доставити уз напред наведене
доказе.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 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 јединицима, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама,
као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Сви докази
прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача. Диплома којом се потврђује
стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом, позивају се да у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе доказе који се 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 предају непосредно на напред наведену
адресу суда или достављају путем поште на
напред наведену адресу суда са назнаком „За
јавни конкурс”.
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
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у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног
суда у Новом Саду, Нови Сад, улица Сутјеска
број 3. Кандидати ће о датуму и времену бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Кандидати 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 е-mail адресе)
које наведу у својим обрасцима пријаве.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Татјана Мисирача, контакт телефон:
021/4876-100, локал 395, или зграда правосудних органа у Новом Саду, улица Сутјеска број 3,
канцеларија број 256 (2. спрат).
Напомене: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван. Законом
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”,
број 18/16) 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).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће
одбацити решењем. 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 испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне 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.
Доказ о здравственој способности достављају
само кандидати који буду изабрани. 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. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда у Новом
Саду. Обавештавају се учесници конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Основни суд у Новом Саду не
врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вере, националности и етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове. Сви изрази и појмови који су
у овом огласу изражени у мушком граматичком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Новом Саду
www.ns.os.sud.rs, на огласној табли Основног
суда у Новом Саду и на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Образац пријаве на конкурс
за свако радно место, може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у
Новом Саду www.ns.os.sud.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ
17500 Врање, Краља Милана 2
тел. 017/432-990 локал 207

Записничар у звању референт
6 извршилаца

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.
Опис послова: Према Правилнику о
унутрашњем уређењи и систематизацији радних места у Основном суду у Врању број: СУ I-910/2019 записничар обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад судији,
пише по диктату записнике на суђењима, позиве за рочишта, одлуке и друга писмена по диктату, доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена писмена и констатује у списима
и електронском уписнику њихову експедицију,
сачињава списак предмета за рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о уредности списа,
уноси податке предвиђене Судским пословником у електронски уписник, стара се о чувању
и преносу података, води попис списа, обавља
и друге послове по налогу председника суда
или судије код кога је тренутно распоређен и по
налогу шефа дактилобироа.
Услови за рад на радном месту записничара у звању референт: III или IV степен
средње стручне спреме, друштвеног, природног
или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен испит за дактилографа 1А или
1В класе и потребне компетенције за ово радно
место.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
- организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација - провераваће се писмено путем симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања ове компетенције неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару”)
достави наведени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли исти може или
не може да прихвати и кандидата ће ослободити
тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу опште функционалне
компетенције „организација и рад државних
органа Републике Србије” биће објављене на
интернет презентацији Основног суда у Врању.

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.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку су:
за радно место записничара: познавање метода
и техника прикљупљања, евидентирања и ажирирања података у базама података, способност
припреме материјала и вођење записника, способност вођења интерних књига.
Провера посебних функционалних компетенција вршиће се писаним путем (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом). Време израде
писаног задатка не може бити дуже од једног
сата, а време за припрему усменог задатка не
може бити дуже од 30 минута. Након пријема
извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција:
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 писаним путем- упитником.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, сачињеног од
стране дипломираног психолога, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
понашајних компетенција, приступа се фази у
којој се спроводи интервју са комисијом. Све
наведене компетенције комисија ће проверити
најкасније у року од два месеца рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
4. 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).
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 - публикацији „Послови”.
Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који ће бити доступан на
интернет презентацији Основног суда у Врању
https://vr.os.sud.rs/ или у штампаној верзији у
кривичној писарници Основног суда у Врању,
Краља Милана 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру од стране унутрашње
јединице за управљање кадровима под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола,
вере, националности, етничког порекла или
инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају
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прописане услове. Сви изрази и појмови у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се, без дискриминације, и на
особе женског пола.
Остали докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном
комисијом су: биографија са наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења
којим се потврђује стручна спрема наведена у
условима за радно место, оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству (потврде,
решење, и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу, оригинал уверења
да кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци); други докази о стеченим знањима и вештинама.
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. Одредбама чланова 9 и 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је 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 евнденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и
уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци. Основни суд
у Врању ће прибавити доказе о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изузев
уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Потребно је да кандидат
попуни изјаву, која представља саставни део
обрасца пријаве на конкурс за радно место,
којом се опредељује за једну од две могућности
- да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да кандидат то учини
сам. За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити 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 калцеларијама основних судова, односно општинским управама). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати. Сви докази прилажу
се на српском језику, а уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Рок за подношење осталих доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе
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изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном
комисијом, позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе које 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
адресу: Основни суд у Врању, ул. Краља Милана бр. 2, са назнаком „Јавни конкурс за попуну
извршилачких радних места записничар”.
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, спровешће
се изборни поступак након истека рока од осам
дана за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона
или електронске адресе које су навели у својим
пријавама. Провере општих функционалних
компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са
конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Основног суда у Врању, Краља Милана
2. 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) из пријава.

Трговина и услуге
ДОН ДОН ДОО

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б
РЈ ПУДАРЦИ
тел. 060/7100-545
e-mail: vladislav.babovic@dondon.rs

Помоћни пекар

у производном погону,
на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме.

Пекар

у производном погону,
на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: II или III степен у занимању пекар;
радно искуство у пекарској индустрији.

Машинбравар

у производном погону,
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у
занимању; потребно радно искуство.

Електричар

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

у производном погону,
на одређено време
3 извршиоца

Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Ивана Јањић, 017/432-990, локал
207, радним данима од 10.00 до 13.00 часова.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у
занимању; потребно радно искуство.

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
шаље се на адресу: Основни суд у Врању, Краља
Милана 2, са назнаком „Јавни конкурс за попуну
извршилачких радних места записничар”, или се
непосредно предаје у седишту Основног суда у
Врању, Краља Милана 2, пријемна канцеларија.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији https://vr.os.sud.rs/ и огласној табли Основног суда у Врању, на порталу
е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене закључком конкурсне
комисије. Кандидати који су освојили један бод у
провери одређене компетенције искључују се из
даљег изборног поступка. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Свака фаза
изборног поступка у селекцији кандидата биће
елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу опште
функционалне компетенције „Организација и
рад државних органа Републике Србије” биће
објављени на интернет презентацији Основног
суда у Врању https://vr.os.sud.rs/. Обавештавају
се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев
учесника. Изборни поступак ће бити спроведен
без дискриминације по основу расе, боје коже,
пола, вере, националности, етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове. Сви изрази и појмови у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се, без дискриминације, и на
особе женског пола.

ВИР ДОО
Београд
Борча, Зрењанински пут 98Н

Правник
УСЛОВИ: дипломирани правник, VII степен стручне спреме, завршен правни факултет, са или
без радног искуства. Пријаве за посао путем
телефона број 064/4324-989, контакт особа
Ђурђија Бузаџија.

TRGOVINSKA RADNJA „FRESH 777”
Палилула
Борча, Гргетечка 28

Продавац
УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, са или без
радног искуства. Пријаве путем телефона број
064/4324-989, контакт особа Ђурђија Бузаџија.

ROYAL DREAMS DOO
11090 Београд, Борска 94 б
тел. 062/223-997, 062/760-809

Оператер у кол центру
пробни рад 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: III ССС, основно познавање рада на
рачунару. Кандидати треба да се јаве на тел.
062/223-997 и 062/760-809. остављање радних
биографија на увид.

Пословни центри НСЗ

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

Трговина и услуге / Медицина

„GLOBE WILLIAMS” DOO

11000 Београд, Врачар, Крунска 52

Хигијеничар - хигијеничарка
на одређено време 3 месеца,
место рада Нови Сад
5 извршилаца

Услови рада: теренски рад, рад у сменама, рад
ван просторија послодавца, обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на контакт телефон: 063
391 016. Пријаве кандидата на e mail: markob@
globowilliams.com

СУР „ЛА ФОРЗА” ПИЦЕРИЈА
21000 Нови Сад

Шанкер - шанкерица

на одређено време 6 месеци
Услови рада: рад у сменама, обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на телефон 065/4720-500.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ” ДОО БЕОГРАД
Земун, 11000 Београд, Царице Јелене 28
тел. 064/8593-166
e-mail: sombor@knezpetrol.com

Касир

место рада Сомбор
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; основна
информатичка обука. Рад у сменама; обезбеђена
исхрана. Слање пријава имејлом и јављање на
контакт телефон. Оглас је отворен до попуне.

Хигијеничар

место рада Сомбор
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Спремање соба у мотелу. Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас је отворен до попуне.

„EUROSTYLE 2021” DOO
11070 Нови Београд
Николе Добровића 25/1
тел. 064/1419-640

Козметичар

пробни рад 1 месец

Фризер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: продавац, III или IV степен стручне
спреме. Директно упуживање кандидата на разговор од 9-16 часова. Слање пријава на имејл:
decorhomecentar@gmail.com Јављање кандидата
на број телефона 069/622-560.

RESTORAN
„BELLA NAPOLI”
11080 Земун
Змај Јовина 35

Помоћни радник / радница
у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да имају: минимум 1
годину искуства у раду у ресторану или хотелу;
да су одговорни и тимски орјентисани. Рад у две
смене од 07-15 и 15 до 23 часа, од уторка до
недеље, понедељком се не ради.
Опис послова: сецкање и чишћење намирница,
паковање, прање судова, одржавање хигијене, помоћ у топлој кухињи. У ресторану „Bella
Napoli” можете да очекујете: коректан однос
и поштовање свих договора, изузетно добру
радну атмосферу, редовну исплату, пријаву
на социјално и ПИО (радни однос за стално),
плаћену маркицу и један топли оброк дневно.
Ресторан „Bella Napoli” постоји преко 20 година, највећи број радника ради код нас 5 и више
година. Изузетно ценимо лојалност и негујемо
добру радну атмосферу. Остале информације
о ресторану можете наћи на wеб сајту: www.
bellanapoli.rs.
ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: posao@
bellanapoli.rs или позвати на 062/198-1898 или
доћи лично - од уторка до петка од 12-13 сати,
Земун, Змај Јовина 35, Ресторан „Bella Napoli”.

ДОН ДОН ДОО
11000 Београд
Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/7100-545

Помоћни радник у припреми помоћни пекар
на одређено време
15 извршилаца

Услови рада: рад у сменама, на општини Раковица.

Продавац у пекари
на одређено време
20 извршилаца

Услови рада: Рад у сменама.

„NEW TALIA”

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

11070 Нови Београд
Булевар уметности 23

11000 Београд

Књиговођа

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у
наведеном занимању, радно искуство 6 месеци,
познавање рада на рачунару (MS Office). Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

DECOR HOME CENTAR DOO
11000 Београд
Булевар краља Александра 656

Продавац
Бесплатна публикација о запошљавању

Агент теренске продаје
мобилне регије

на одређено време 3 месеца,
место рада Нови Сад
10 извршилаца
Јављање кандидата на контакт телефон:
064/6505-334. Пријаве кандидата на e-mail:
nemanjakr@telekom.rs

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО
ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
„БЕЛА БРЕЗА” ЗЛАТИБОР
Златибор, Рожанство бб.
тел. 063/640-177

Собарица

на одређено време,
место рада у Рожанству
5 извршилаца
УСЛОВИ: III ССС. Обезбеђена исхрана и смештај.
Јављање кандидата на телефон: 063/640-177.
Оглас је отворен до 01.05.2022. године.

СЗР ХАРИР УЖИЦЕ
ПР ДИВНА ПОЊАВИЋ
31000 Ужице, Устаничка 19
тел. 069/5419655
e-mail: divna@harir.rs

Кројач венчаница
УСЛОВИ: I-IV ССС, без обзира на врсту квалификације, минимум 12 месеци радног искуства у
производњи тешких хаљина - венчаница

Шивач венчаница
УСЛОВИ: I-IV ССС, без обзира на врсту квалификације, минимум 12 месеци радног искуства у
производњи тешких хаљина - венчаница
ОСТАЛО: јављање кандидата на телефон:
069/5419-655, контакт особа: Дивна Поњавић.
Оглас је отворен до 10.05.2022. године.

„ЖИТО - ПЕК Н”
СЗПР МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Златибор
тел. 064/163-1089

Трговац у пекари
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС. Обезбеђена исхрана и превоз.
Рад у сменама. Јављање кандидата на телефон 064/1631-089, контакт особа: Марина Марковић или слање радних биографија мејлом:
marinainadja@gmail.com. Оглас је отворен до
попуне радног места.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже
до 31.08.2022. године, ради
повећаног обима посла, за рад
у Служби стационара

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 703/2020 и
930/2021): стручна спрема / образовање: четврти степен стручне спреме, средње образовање,
образовни профил - медицинска сестра - техничар. Додатна знања / испити / радно искуство: положен стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара. Кандидати, уз пријаву
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на оглас, подносе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи која
се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издата од надлежне
коморе / оверену фотокопију решења о упису у
именик коморе; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); фотокопију личне карте или извод очитане личне карте; кратку личну и радну биографија (ЦВ) са адресом
и контакт телефоном и е-маил адресом. Описи
послова за наведено радно место утврђени су
Правилником о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19 703/2020
и 930/2021 кандидатима су доступни на увид
у просторијама правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром радним данима од
14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе лично
у просторијама Правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром, или поштом, на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос на неодређено, односно одређено време, за радно место ____ (навести тачан назив радног места за који кандидат
подноси пријаву)”. Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. У складу
са чл. 9 став 3 Посебног колективног уговора
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр.
96/2019 и 58/2020 - Анекс I) одлуку о избору
кандидата, доноси директор ДЗ Љубовија са
стационаром. Уколико буде потребно кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке
прикупља и податке обрађује Правна служба ДЗ
Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације на контакт
телефон 015/561-898 или лично у просторијама
Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/830-0186
e-mail: dzbarajevo9@gmail.com
www.dzbarajevo.com

Доктор медицине - специјалиста
радиологије
за рад у Служби за радиолошку и
лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2
степен, положен специјалистички испит из радиологије, положен стручни испит; потребно радно искуство и сертификат из области ЕХО дијагностике. Кандидати морају испуњавати опште
услове за заснивање радног односа утврђене
Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17 - УС и
137/17) и посебним прописима везаним за јавне
службе: уверење о држављанству РС (не старије
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од 6 месеци); доказ да се против кандидата не
води кривични поступак односно да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда не старије од 6
месеци). Уз пријаву кандидати подносе доказе
о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не старијим од
шест месеци и краћу биографију са пропратним
писмом. Рок за подношење пријава је 10 дана
од дана објављивања на сајту Министарства
здравља и Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас могу се поднети лично или на
писарници ДЗ „Др Милорад Влајковић”, Барајево, Светосавска 91, сваког радног дана од 7 до
15 часова или послати препоручено поштом на
наведену адресу са назнаком „За оглас - специјалиста радиологије”.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер општи, медицинска сестра - техничар, положен стручни испит; потребно радно
искуство из области опште медицине и кућног
лечења минимум 2 године. Кандидати морају
испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/17 - УС и 137/17) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци);
доказ да се против кандидата не води кривични
поступак односно да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда не старије од 6 месеци). Уз пријаву
кандидати подносе доказе о испуњености
општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест месеци и
краћу биографију са пропратним писмом. Рок за
подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља и Националне службе за запошљавање. Пријаве на
оглас могу се поднети лично или на писарници
Дома здравља „Др Милорад Влајковић”, Барајево, Светосавска 91, сваког радног дана од 7 до
15 чаова или послати препоручено поштом на
наведену адресу са назнаком „За оглас - медицинска сестра”.

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

послове из делокруга рада Одсека по налогу
шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању; знање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5,
са назнаком „За конкурс - виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер (микробиологија)”. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код Националне
службе за запошљавање, на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије и на
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Возач

у Служби за ХМП, на одређено време
до 8 месеци
УСЛОВИ: средње образовање, положен возачки
испит Б категорије, држављанство Републике
Србије. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; копију личне
карте; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); оверену копију дипломе о завршеној
средњој школи; копију возачке дозволе. Пријаве и документа којима се доказује испуњеност
услова огласа (оверене фотокопије), достављају
се на горе наведену адресу. Рок за подношење
пријаве је 10 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Опис послова:
као у Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Дома здравља Уб.

ПОЛИКЛИНИКА
„SOLAR MEDICAL CENTER”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 20
тел. 011/6303-333, 065/2967-537

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за пиогене инфекције, у Центру
за микробиологију, на одређено време,
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
Опис послова и радних задатака: Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања.
Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке
дијагностичке технике по налогу лекара специјалисте у складу са номенклатуром услуга на
секундарном и терцијарном нивоу здравствене
заштите и установама на више нивоа здравствене заштите. Одржава изолате и референтне културе микроорганизама. Води документацију и уноси резултате испитивања. Спроводи
процедуре провере контроле квалитета тестова, реагенаса и подлога, под надзором лекара.
Одржава, контролише и рукује апаратима према
упутству произвођача, након обуке која је организована од стране овлашћеног лица. Учествује
у обуци и тренингу лабораторијског особља.
Обавља административне послове. Учествује
у изради специјалних студија. Обавља и друге

Пластични хирург
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail:
info@solarmedical.rs у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом, на одређено
време до 30.09.2022. године због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом
о раду, посебни услови: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, важећа
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лиценца или решење о упису у именик лекарске
коморе, 6 месеци рада у звању доктора стоматологије.

Возач у санитетском превозу

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом, на одређено
време до 30.09.2022. године због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: III степен стручне спреме
возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: у пријаву на оглас кандидат треба да
приложи: кратку биографију, фотокопију или
очитану биометријску личну карту, извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), диплому о стеченој стручној
спреми; уверење о положеном стручном испиту (за радна места за која се захтева положени стручни испит); лиценцу (за радна места
за која се захтева лиценца); доказ о радном
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, или потврде о раду или другом
виду ангажовања (за радна места за која се
захтева овај услов), фотокопију возачке дозволе (за радна места за која се захтева овај
услов). 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. Документацију доставити у овереним фотокопијама.
Достављена документација се не враћа. Рок
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се могу доставити лично или слати на горе
наведену адресу са назнаком „Пријава на оглас
____ (навести радно место за које се конкурише)”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Возач у санитетском превозу
УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије. Потребна документација:
пријава на конкурс са биографијом, оверена
фотокопија дипломе о завршеној школи, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (не старије од 6
месеци), уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи уверење надлежне полицијске станице (не старије од 6 месеци), возачка
дозвола Б категорије.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме доктор
медицине, положен стручни испит за звање
доктора медицине и поседовање лиценце или
решења о упису у комору. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом,
оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, лиценца или решење о упису у комору (оригинал или оверена фотокопија), потврда о радном стажу уколико је кандидат био у радном односу, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија која
не може бити старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или фотокопија не
Бесплатна публикација о запошљавању

старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци).
ОСТАЛО: Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. 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 обрађује их Дом здравља
Кучево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и потребном документацијом, доставити на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас за радно место
___ редни број ___”.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар

на одређено време, до повратка
запослене са дужег одсуства, у Служби
за здравствену заштиту одраслих
Опис послова: вршење пријема пацијената
без упута, обављање прегледа пацијената уз
коришћење лабораторијских анализа и прегледа, одређује потребну терапију, упућивање болесника на лечење у специјализоване
здравствене установе на здравствену комисију
(инвалидско-пензиону, за бање, ревизиону,
конзилијум, комисију вештака и др.), на основу
нађеног стања при прегледу, а у зависности од
врсте и тежине обољења, на основу претходно извршених анализа и потребних прегледа
давање стручног мишљења (лекарско уверење),
о радној способности, физичком и психичком
стању, врсти и тежини повреда и сл. вршење
мање хируршке интервенције и инцизије у
превијалишту, контролисање стручног рада
медицинских техничара у превијалишту, на
медицинској документацији и друго, рад на
здравственом васпитању и подизању здравствене заштите грађана, рад на свом стручном
усавршавању, рад у истуреним амбулантама по
распореду, обављање и лакарских прегледа у
стану оболелог када то ситуација захтева, обавезан повремени рад на терену, у вези спровођења акција и мера здравствене заштите и
здравственог васпитања, у истуреним амбулантама и здравственим станицама према распореду и потреби службе, одговорност је за стручни
рад, радну дисциплину и материјалну потрошњу
и утрошак средствима ризика.
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова,
обавезни су следећи услови: завршен медицински факултет VII/1 степен, положен стручни
испит, лиценца - чланство у Лекарској комори
Србије. Уз пријаву на оглас, потребно је доставити и: кратку биографију са бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију личне карте (очитане податке са
личне карте); оверену фотокопију лиценце решења о упису у комору; фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; уколико изабрани кандидат не достави горе наведена
документа у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење
одлуке о избору. Пријава на оглас представља
пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Кандидати-

ма који не буду изабрани не враћа се поднета
документација. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу „Дом здравља Мало Црниће” Стишка бб.,
поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.
тел. 018/830-927

Сервир

на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена средња угоститељска школа,
смер конобар, III степен стручности. Као доказ
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
угоститељској школи, смер конобар, III степен
стручности. Пријаве кандидата које не садрже
тражену документацију сматраће се непотпуним
и неће бити разматране. Пријаве које стигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште
на горе наведену адресу, уз напомену „Пријава
на оглас за сервира „ или лично у просторијама
болнице.

Медицинска сестра - техничар
општег смера
на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
- општи смер; положен стручни испит; лиценца
за рад у струци или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара.
Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом. оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи-општи смер, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
за рад у струци или оверену фотокопију решења
о упису у именик коморе. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које стигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на горе наведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас за сестру” или
лично у просторијама болнице.

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

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти за здравствену заштиту
деце, пробни рад 3 месеца
Опис послова: бави се здравствено-васпитним
радом из домена своје области; припрема и
учествује у обављању превентивних прегледа;
обрада рана; фиксациони завој; скидање конаца
и копчи; фракционарно давање серума и других лекова; обрада опекотина; давање интравенских инјекција; давање ИМ и СЦ инјекција
у служби и стану болесника; давање вакцине и
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превијање у служби и у стану болесника; узимање бриса из носа и грла; одговорна је за
правилно вођење медицинске документације;
евиденција корисника; дневне рекапитулације
медицинског рада; месечни преглед медицинског рада; пријава заразних обољења; пријава
хроничних обољења; врши требовање и набавку
ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала
и контролише хладни ланац лекова. Одговорна
је за потрошњу и залихе ампулираних лекова
и санитетског материјала; обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији; припрема материјале
и инструменте за рад; вођење електронских
картона, фактурисање услуга и утрошак материјала; ради и остале послове из области своје
струке по налогу одговорне сестре; за свој рад
одговорна је одговорној медицинској сестри,
непосредном руковдиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: средње образовање, педијатријски
смер. Радно искуство / додатна знања / испити:
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Доктор медицине - изабрани
лекар за одрасле

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, пробни рад рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице; ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно,
на спровођењу скрининг програма у складу с
посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у
одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења пацијента; прописује лекове
и медицинска средства; спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга,
ране дијагностике поремећаја, упућивања на
специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на
виши ниво здравствене заштите; у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом
стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа; даје оцену радне способности
и упућује на лекарску и инвалидску комисију,
ради у комисијама и на посебним програмима;
издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на
лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда; у стручном
раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици; прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда; обавља и друге послове из
делокруга своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
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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. Радно искуство / додатна знања / испити: стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава 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.

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

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу
УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста педијатар, стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти
на одређено време
3 извршиоца

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

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

1) Референт за санитарну контролу
/ заштиту животне средине оперативни техничар
2 извршиоца

Опис посла: 1. прати хигијенско, санитарно и
техничко стање објеката, опреме и инвентара,
2. оперативно технички послови дезинфекције,
дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити биља, ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди, 3.
послови систематске дератизације, сузбијање

комараца и сузбијање крпеља, 4. учествује
у пословима мониторинга и сузбијању штетних организама, 5. обавља послове припреме
препарата, справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата
за обављање ДДД послова извршиоцима на
терену, 6. обнављање знања и вештина за ДДД
послове, 7. послови на одржавању опреме, 8.
управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање возила
(чишћење и прање) и вођење документације о
исправности и коришћењу возила.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање у трајању од четири године. Додатна знања / испити / радно искуство: положен
курс за рад са биоцидима и курс за рад са
отровним гасовима (фумигација), дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

2) Биохемијски / хемијски /
физичкохемијски техничар лаборант
Опис посла: 1. узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за испитивање, 2. припрема, одржава
и врши контролу исправности лабораторијске
опреме, 3. изводи лабораторијске анализе о
чему води прописану документацију у складу
са стандардом ИСО/ИЕЦ 17025, 4. одговорни
су за пописивање и разврставање материјала у
односу на тражену анализу, 5. правилно одлаже
опасан/медицински отпад у складу са Законом
о управљању отпадом, 6. врши послове прања
и сушења лабораторијског посуђа, 7. врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту
употребе, 8. одржава хигијену радних површина у лабораторији, 9. на прописан начин уклања
продукте рада у лабораторији, 10. учествује у
пословима мониторинга и сузбијању штетних
организама.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање у трајању од четири године. Додатна знања / испити / радно искуство: најмање
шест месеци радног искуства у лабораторији,
познавање рада на опреми, положен курс за рад
са биоцидима.

3) Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине - помоћни
радник за ДДД послове
2 извршиоца

Опис посла: 1. обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др., 2. помоћни послови у
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији
у заштити животне средине, заштити биља,
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и
ванпривреди, 3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља,
4. учествује у пословима мониторинга и сузбијању штетних организама, 5. обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање и достављање
препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену, 6. придржавање радног налога, обезбеђење потврде о извршеном послу и
предаја документације по извршеном послу
оперативно-техничком руководиоцу, 7. управљање моторним возилом, вожња за потребе
обављања ДДД послова, одржавање возила
(чишћење и прање) и вођење документације о
исправности и коришћењу возила.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање у трајању од три године. Додатна
знања / испити / радно искуство: -положен курс
за рад са биоцидима и курс за рад са отровним
гасовима (фумигација); дозвола за управљање
моторним возилом Б категорије.
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4) Референт за правне, кадровске
и административне послове административни референт
Опис посла: 1. води целокупну администрацију
из домена рада одсека, 2. сачињава дневне,
месечне и периодичне извештаје, 3. сачињава извештаје о раду, 4. води рачуна о правилном архивирању целокупне документације, 5.
учествује у пословима мониторинга и сузбијању
штетних организама.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње
образовање у трајању од четири године. Додатна
знања / испити / радно искуство: познавање рада
на рачунару, положен курс за рад са биоцидима.
ОСТАЛО: 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:
За радно место под 1: потврда о оспособљености за рад са биоцидима и потврда о оспособљености за рад са отровним гасовима (фумигација), копија дозволе за управљање моторним
возилом Б категорије.
За радно место под 2: доказ о радном
искуству у лабораторији, потврда о оспособљености за рад са биоцидима. Кандидати који
испуњавају услове огласа подлежу провери
знања рада на опреми у лабораторији.
За радно место под 3: потврда о оспособљености за рад са биоцидима и потврда о оспособљености за рад са отровним гасовима (фумигација), копија дозволе за управљање моторним
возилом Б категорије.
За радно место под 4: потврда о оспособљености за рад са биоцидима.
Достављена 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.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ”

19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 062/494-067

Доктор медицине
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: 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; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава
податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи
здравствено-васпитне активности и остварује
сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере
за рано откривање болести); обавља прегледе и
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке
прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге
за наставак лечења, одређује врсту и дужину
кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за
рад због болести или повреде; прописује лекове
и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности,
иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
збрињава пацијенте на месту повређивања,
односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи,
по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене
установе; учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти; у зависности од сложености
и специфичности радног места, сложености и
специфичности послова, сложености процедура,
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова
рада, препознају се горе наведена радна места.

Стоматолошки техничар
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања:
стоматолошка сестра - техничар (средња стручна спрема), стручни испит.
Опис посла: асистира доктору стоматологије
при интервенцијама; асистира при денталним и
интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад.
ОСТАЛО: приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом (са
наведеном адресом и контакт телефоном);
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију лиценце или решења
о упису у комору; уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); оверену
фотокопију извод из матичне књиге рођених /
венчаних ако је дошло до промене презимена;
доказ да кандидат није под истрагом и да се
против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд); доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП); фотокопију/очитану
личну карту; стручни испит; лиценца. Контакт
телефони 062/494-058 и 069/8494-008.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: доказ о завршеном
основном образовању; 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. 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 листу „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 техничар

за потребе Клинике за општу хирургију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Струковна медицинска сестра техничар

за потребе Центра за неурохирургију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
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Струковна медицинска сестра бабица

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. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 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, имејл
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 листу „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

Лабораторијски техничар

(IV степен) на одређено време због
повећаног обима посла на период до 24
месеца, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
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образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки завршен разред средње школе;
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,
имејл 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

Струковни физиотерапеут

(VI степен) на одређено време због
повећаног обима посла, на период до 24
месеца, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 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, имејл
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 листу „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
37000 Крушевац, Косовска 16

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове

за рад у Одељењу за правне кадровске
и опште послове, у Служби за правне
и економско финансијске послове при
Заједничким немедицинским пословима,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; знање рада на рачунару. Опис
послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
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 или изјаву о познавању
рада на рачунару. 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 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
на горе наведену адресу.

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

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виши радиолошки техничар
у дијагностици

за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медициским пословима, са скраћеним
радним временом, на одређено време,
ради замене привремено одсутног
запосленог до истека одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока
здравствена школа струковних студија, смер
за РО техничара и положен стручни испит, VI/1
или VI/2 степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

2. Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 2

за рад у Одељењу коронарна јединица,
у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

3. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу

за рад у Служби за пнеумофтизологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
до истека одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

4. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу

за рад у Пнеумофтизиолошкој
амбуланти за пријем и збрињавање
пацијената, у Служби за
пнеумофтизологију, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог до истека одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

5. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за неуромишићне
болести и мултипласклерозу,
у Служби за неурологију, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог до истека одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

6. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог до истека одсуства
са рада ради неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: кандидати 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. 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 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
објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом
и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом, на горе наведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Доктор медицине - изабрани лекар

на одређено време, због повећаног
обима посла услед епидемије изазване
вирусом COVID-19, за рад у Служби
опште медицине са хитном медицинском
помоћи и поливалентном патронажом
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ” са стационаром
(број 243/18, 688/18 и 250/19): стручна спрема
/ образовање: 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. Додатна знања
/ испити / радно искуство: положен стручни
испит; лиценца; најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати, за рад на пословима
доктор медицине изабрани лекар, уз пријаву
на оглас, подносе следећа документа: кратка
лична и радна биографија (ЦВ) са адресом и
контакт телефоном и e-mail адресом, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе/оверена
фотокопија решења о упису у именик коморе,
доказ о радном искуству у звању доктор медицине, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме), фотокопија личне карте

или извод очитане личне карте. Описи послова
за наведено радно место уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља Крупањ са стационаром (број
243/18, 688/18 и 250/19) и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе
Дома здравља Крупањ са стационаром радним
данима од 12-13 часова. Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа за
пријем у радни однос у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се
подносе лично у просторијама Правне службе
Дома здравља „Крупањ” са стационаром, или
поштом, на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на
начин да се приликом отварања исте може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. У складу са чл. 9 став
3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за
наведена радна места, доноси директор Дома
здравља Крупањ са стационаром. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора
о раду дужан је да достави лекарско уверење
о здравственој способности за рад на наведеним пословима и уверење надлежног суда да
се против њега не води кривични поступак.
Уколико буде потребно кандидати који су се
јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.),
о чему се сачињава записник. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Податке прикупља и податке
обрађује правна служба Дома здравља Крупањ
са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 30 дана од
дана истека рока за пријаву кандидата. Одлука
о избору кандидата ће бити објављена на веб
страници Дома здравља „Крупањ” са стационаром www.dzkrupanj.rs. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације на контакт телефон 015/7581588 или лично у просторијама правне службе
Дома здравља „Крупањ” са стационаром. Са
изабраним кандидатима биће закључен уговор
о раду у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - УС, 113/2017 и
95/2018 - аут. тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник
РС”, број 96/2019).

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Ликвидатор

на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству најмање 1 година радног искуства у књиговодству (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон.
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Књиговођа

на одређено време ради замене раднице
на породиљском боловању
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење;
доказ о радном искуству најмање 1 година радног искуства у књиговодству (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон.

Медицинска сестра

на одређено време због замене раднице
на породиљском боловању
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.
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.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време
2 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 пословања
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
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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. 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.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Магистар фармације
УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет - VII
степен стручне спреме, радно искуство - минимум 1 година, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору. Опис посла утврђен Правилником о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Нови Пазар. Кандидати су обавезни
доставити: пријаву у којој наводе за које послове се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце за рад или оверену
фотокопију решења о упису у комору; извод из
мат. књиге рођених; уверење о држављанству;
потврду да се против кандидата не води истражни и кривични поступак; поред општих услова
за заснивање радног односа утврђених законом
о раду, кандидат мора испуњавати и посебне
услове утврђене Правилником о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Нови
Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни оснос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење пријава
8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор уколико
су потребне додатне информације које могу бити
важне за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о одабиру кандидата биће истакнута
на огласној табли Опште болнице Нови Пазар у
року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Нови Пазар, са назнаком „Пријава на оглас”, од 07 до 14 сати, улица
Генерала Живковића бр. 1, 36300 Нови Пазар,
контакт телефон 020/391-091.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви,
Службе за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава, на одређено
време до 6 месеци због повећаног
обима посла
Опис послова: врши припрему радног простора,
прибора и материјала потребног за рад у Заводу
и на терену, води рачуна о исправности опреме

и апарата за рад (дневно, недељно, месечно
одржавање), а према упутствима произвођача,
учествује у вођењу прописане документације,
учествује у изради периодичних извештаја,
учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји
потреба за изменом процеса рада, води рачуна
о правилном руковању медицинским отпадом
и заштити и очувању животне средине, врши
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем
у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест
контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК
оријентационом методом на плочици у Заводу
и на терену, врши венепункцију даваоца крви,
узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и
на терену, учествује у збрињавању нежељених
реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији
за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу
продуката од крви, уз спроводну листу, обавља
и друге послове из делокруга рада техничара
ИВ степена трансфузијског смера сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе,
шефу Одељења, начелнику Службе, главном
техничару завода и директору Завода.
УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство:
средња стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у том
звању. Потребна документација: пријава на
оглас, фотокопија дипломе / уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или
општег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце,
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте, кратка биографија
(ЦВ), доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови” Националне службе
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и
на web сајту Министарства здравља Републике
Србије и web сајту Завода за трансфузију крви
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине,
Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно управи Завода за
трансфузију крви Војводине сваког радног дана
од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
Ковин, Трг Ослобођења 4

Доктор медицине
Опис посла: пружа све видове медицинске
заштите грађанима свих узраста на нивоу примарне здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану
медицинаку документацију, одговара за стручност рада своје медицинске екипе, врши и друге
послове по налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном
стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама.

Физиотерапеут
Опис посла: стара се о набавци потрошног
материјала, ради по свим физиотерапеутским
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процедурама по налогу физијатра, а из домена
своје стручности, води прописану медицинску
документацију, познавање рада на рачунару, а
нарочито у апликацијама у којима раде, евидентира све врсте услуга које су описане и означене шифрама у Номенклатури РФЗО-а, обавља и
друге послове у оквиру стручне спреме по налогу главног техничара и шефа.
УСЛОВИ: завршена виша / висока школа за
физиотерапеуте и положен стручни испит. Уз
пријаву се подноси кратка биографија и докази
о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана
лична карта) у неовереним фотокопијама.

Медицинска сестра
Опис посла: припрема радног места лекара,
врши и непосредно је одговорна за асептичан
рад, стерилизацију инструмената и потрошног
санитетског матријала, врши терапијске радње
из домена своје стручности по налогу лекара
у амбуланти или у стану болесника, води све
прописане евиденције извршених услуга, врши
обрачун извршених услуга и фактурише услуге,
активно учествује у обуци приправника, ради у
картотеци по потреби, спроводи здравствено
васпитни рад у делокругу своје стручности, води
прописану медицинску документацију, заједно
са лекаром ради на свим превентивним активностима, врши и друге послове из свог домена
по налогу главне сестре, начелника и директора
Дома здравља.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа IV степена и положен стручни испит. Уз
пријаву се подноси кратка биографија и докази
о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана
лична карта) у неовереним фотокопијама.
ОСТАЛО: пријаве слати на адресу Дома здравља
Ковин, Трг ослобођења бр. 4, 26220 Ковин са
назнаком „За конкурс” или донети лично у
канцеларију Одсека за правне послове број 57,
на другом спрату. Рока за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Домар мајстор одржавања - ложач
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови
утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Богатић”
Богатић. Посебни услови за заснивање радног
односа су: средње образовање (III или IV степен стручне спреме), положен стручни испити за
ложача централног грејања. Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави: пријаву на оглас,
кратку биографију, фотокопију дипломе или
уверења о завршеном средњем образовању,
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за ложача централног грејања. Документација може да се подносе и у неовереним
фотокопијама, али приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат дужан је да достави оверене фотокопије докумената наведених у
члану 3. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује ДЗ Богатић. Рок за подношење пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему одлучиће директор. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од истека рока за подношење пријава и иста ће
бити достављена кандидатима објављена на web
страници ДЗ Богатић. Пријаве се подносе лично
на писарници ДЗ Богатић, радним даном од 7.0014.00 сати или путем поште на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно домар мајстор одржавања – ложач”.. Непотпуне, неблаговремене као
и пријаве са неодговарајућом документацијом
неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022
e-mail: dzsrpskacrnja@businter.net

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 ниво квалификацијe; радно
искуство небитно. Трајање конкурса до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на напред назначену e-mail
адресу послодавца, лице за контакт Даница
Вучуревић Ђукин.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ”
Младеновац, Ковачевац
тел. 011/8213-981, 060/3034-115
e-mail: centarlug@yahoo.com

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
„МАТИЈЕВИЋАГРАР-ВЕТ” ДОО
23300 Кикинда, Наковачки друм бб.
тел. 064/8830-863

Ветеринар

места рада у Житишту, Радојеву,
Хетину, Банатском Двору и Банатаском
Карађорђеву, на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; завршен
факултет ветеринарске медицине; поседовање
важеће лиценце за рад; да кандидат има позитиван став према послу; пријатну комуникацију са сарадницима; да разуме важност тимског рада; да показује спремност да се едукује
и усавршава; да поштује правила и кодексе
компаније. Предност је: претходно искуство
на сличним пословима, познавање рада на
рачунару и енглеског језика, возачка дозвола
Б категорије.
Нудимо вам: пријатно радно окружење, могућност даљег професионалног развоја, добре
услове рада и редовну зараду.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је до попуне радног места. ЦВ послати на e-mail: gavrilo.
tomasev@matagrar.com. Контакт особа је дир.
Гаврило Томашев, тел. 064/8830-863. Напомена: контактираћемо само кандидате који уђу у
ужи избор.

Индустрија и грађевинарство
„LEONI WIRING SYSTEM
SOUTHEAST” DOO

Неговатељица / неговатељ

Прокупље, Пане Ђукића 1
e-mail: nevena.radulovic@leoni.com

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Рад је у сменама. Обезбеђена исхрана. Јављање кандидата
на контакт телефон 060/3034-115 и 011/8213981. Рок за пријаву кандидата је до попуне.

за рад у Краљеву, на одређено време
100 извршилаца

на одређено време 6 месеци

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
„МЕДИКАЛИЈА”
Београд
Крњача, Саве Ковачевића 2 део 4б
тел. 064/6410-572, 064/1191-752

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме са или без
радног искуства.

Радник у производњи каблова

Опис посла: рад на пословима производње
каблова за аутомобиле.
УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад је распоређен у три смене. Обезбеђена исхрана и
превоз. Кандидати треба да пошаљу радне биографије на e-mail: nevena.radulovic@leoni.rs. Рок
за пријаву је 30 дана од дана објављивања конкурса.

„РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА РУДНИК”
ДОО
32313 Рудник, Мише Михајловића 2

Болничар за негу старих лица

КВ рудар - копач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме болничар /
неговатељ са или без радног искуства.

УСЛОВИ: III степен или интерно КВ рударске
струке, положен испит за КВ рудара; уверење
о стручној оспособљености; здравствена способност за посебне услове рада 12/18. Послодавац обезбеђује смештај, топли оброк за запослене, нуди редовну зараду и осигурање за 24
часа дневно. Заинтересовани кандидати молбе
достављају на адресу „Рудник и флотација Рудник” д.о.о., 32313 Рудник, Мише Михајловића
2, за Кадровску службу, или на znedeljkovic@
contangorudnik.rs или на strost@contangorudnik.
rs. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања.

2 извршиоца

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћни
кувар.
ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата
на телефоне број 064/6410-572 и 064/1191-752.
Достављање биографија на увид путем имејла:
dommedikalija@gmail.com. Рок за пријаву 30
дана од дана објављивања огласа.

10 извршилаца
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ХУА XИА РУДАРСКА МАШИНСКА
ОБРАДА ДОО БЕОГРАД
Београд, Молерова 12
тел. 060/5485-434
e-mail: office.huaxia@haiangroup.com

Вулканизер, сервисер гума /
механике

за рад у Бору, на одређено време
3 месеца
12 извршилаца
Опис посла: замена гума, монтирање / демонтирање, одржавање камиона.
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије; познавање енглеског језика почетни ниво; пожељно радно искуство али
није пресудно. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Рад у сменама и ноћни
рад. Место и време разговора: Бор, Улица др
Миловановића 11а, око 16 часова.

LEONI WIRING SYSTEM SOUTHEAST
ДОО ПРОКУПЉЕ
e-mail: posao.kraljevo@leoni.com

GREEN CITY INTERNATIONAL DOO
11000 Београд - Палилула
Зрењанински пут 103б
тел. 063/1120-097
e-mail: vlatkarenicpleti@gmail.com

Оператер на машинама - пресер

на одређено време, место рада Сомбор
8 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; рад у сменама. Пријаве слати имејлом. Рок за пријаву је
до попуне.

„BEL PLAST” DOO
Бела Земља бб.
тел. 031/571-646

Оператер на машини
за извлачење фолије
8 извршилаца

УСЛОВИ: III ССС машинске струке. Оглас је
отворен до 11.05.2022. године.

Култура и информисање

Радник у производњи каблова
на одређено време 6 месеци,
за рад у Краљеву

УСЛОВИ: образовање: без обзира на ниво квалификације и на занимање; радно искуство није
неопходно. Обезбеђен превоз и исхрана. Напомена: потребно је да су лица са територије Крагујевца. Заинтересовани кандидати треба да
проследе своју радну биографију на следећи
e-mail: posao.kraljevo@leoni.com, најкасније до
13.05.2022. год.

LEONI WIRING SYSTEM SOUTHEAST
DOO ПЈ КРАЉЕВО
36000 Краљево, Јована Дерока 4 а

Радник у производњи каблова
250 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање.

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА
„ПОПОВСКИ СТАНИША”
Ковин, ЈНА 40

Грађевински квалификовани и
неквалификовани радници
4 извршиоца

Грађевинска радња „Поповски Станиша” врши
послове изградње путева и аутопутева. За потребе ових послова запошљава 4 радника на
пословима квалификованих, неквалификованих
радника: путара, асвалтера, помоћних грађевинских радника.
Услови рада: теренски рад, обезбеђен превоз из
Ковина до радног места на терену, обезбеђена
радна и заштитна опрема, обавезна пријава у
радни одос, рад на неодређено време.
УСЛОВИ: потребне квалификације кандидата:
минимално основно образовање, радно искуство није обавезно. Пријаве за посао и разговор договорити телефоном на бр: 063/460-634
- контакт особа је Станиша Поповски, или доћи
лично на разговор сваког радног дана у канцеларију у Ковину, ЈНА 40.

Пословни центри НСЗ
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Војводе Радомира Путника 7
тел. 011/8231-230

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да је пунолетан и пословно способан, 2. да има стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и уметности на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, 3. да има најмање осам година радног искуства у области културе, 4. да
има активно знање енглеског језика, 5. да се
против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, као
и да није осуђиван за кривична дела која га
чине недостојним обављања дужности директора, 6. држављанство Републике Србије, 7. да
има општу здравствену способност и 8. напредно познавање рада на рачунару. Поред допунских знања и способности из претходног става,
Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-научно или образовно-уметничко поље,
у оквиру кога је стечено високо образовање
кандидата, примерено делатности Установе за
коју кандидат конкурише за директора (послови утврђени у оквиру делатности Установе).
Стручна способност, знања и вештине оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе који су
предложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају
услове утврђене конкурсом.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 15 дана
и почиње да тече од дана објављивања огласа
у Националној служби за запошљавња и у дневном листу. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се у запечаћеној коверти, Управном одбору Центра за културу и туризам Младеновац, на адресу: Војводе Путника 7, 11400 Младеновац, са назнаком „За јавни конкурс за избор
директора установе Центар за културу и туризам
Младеновац”. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: предлог

Програма рада и развоја Установе за период
од четири године; оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оверену
копију радне књижице или потврду послодавца; потврду послодавца, оверену копију решења
или уговора о заснивању радног односа којом се
потврђује рад на пројектима у области културе
(у области претежне делатности Установе и др);
биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказју стручност, допунска знања
и способности у смислу члана 34 овог статута,
са кратким прегледом остварених резултата у
раду; уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван; уверење, не старије од шест месеци,
да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; доказ о општој
здравственој способности (оригинал лекарског уверења), изјаву кандидата да је упознат
са општом документацијом Установе; доказ о
активном знању енглеског језика и напредном
познавању рада на рачунару. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Управни
одбор неће разматрати. Напомена: сви кандидати дужни су да се упознају са општом документацијом Установе коју могу да затраже писаним
путем у секретаријату Установе. Општа документација обухвата финансијски и програмски
план за текућу годину, оснивачки акт Установе,
Правилник о организацији и систематизацији
послова Установе који је у примени, приоритете
оснивача и приоритете оснивача везане за рад
Установе у периоду за који се кандидат номинује
да руководи Установом, модел уговора о раду
директора, податак о висини плате директора
Установе. Телефон за информације: 011/8231230, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”
11000 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
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 имејл
office@karicfoundation.com, или се јавити на контакт телефон 063/310-606 сваког радног дана
од 10-14 часова. Само кандидати који уђу у ужи
избор ће бити контактирани.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ЉИГ”
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3444-221

Библиотекар
УСЛОВИ: факултет друштвено-хуманистичких
наука (240 ЕСП бодова); са најмање 12 месеци искуства рада у библиотечко-информационој
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делатности; положен стручни испит у библиотечко-информационој делатности; познавање
једног страног језика; рад на рачунару: Е-пошта,
MC Office, Интернет вештине. Уз пропратно писмо кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, издато од надлежног МУП-а, оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); уверење о положеном
стручном испиту и стеченом звању, доказ о радном искуству у библиотеци од најмање годину
дана (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији у општини, суду или од
јавног бележника. Пријаве доставити лично или
поштом на горе наведену адресу са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу се
добити на број телефона: 014/3444-221.

БИБЛИОТЕКА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 70

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: да
има високо образовање и најмање три године радног искуства у култури, да има VII степен стручне спреме друштвеног смера, да има
положен стручни испит, да има организаторске
способности. Докази који се прилажу приликом
пријаве на конкурс: предлог програма рада и
развоја установе, биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким
прегледом остварених резултата у раду, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у области
културе, доказ да лице није осуђивано. Сви
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана јавног објављивања конкурса. Пријава
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на горе наведену
адресу, са назнаком „За јавни конкурс - именовање директора Библиотеке „Јанко Веселиновић” Коцељева”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.
Управни одбор Библиотеке ће у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса извршити
избор кандидата, о чему ће сачинити извештај,
који ће, са предлогом за именовање директора,
доставити Скупштини општине Коцељева. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Петковић тел. 064/8033-255.

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

Наука и образовање
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
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

11050 Београд, Устаничка 246
тел. 011/2890-131, 011/3047-446
e-mail: osdmaksimovic246@gmail.com

Директор

на 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 („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и то: 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
(лиценцу) наставника, педагога или психолога;
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 (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора школе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању (оверен препис или оверену фотокопију додатка дипломе уколико се
уз диплому издаје додатак по посебним прописима); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за рад наставника и
стручног сарадника; оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања
и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених са холограмом; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, оригинал
или оверена копија (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, поседовању организационих способности и кратким прегледом програма рада за време мандта директора школе;
доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); доказ о разултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Неблаговремена
пријава је пријава која је поднета након истека рока на који је конкурс објављен. Непотпуна
пријава је она пријава која не садржи тражену конкурсну документацију. Министар бира
директора у року од 30 дана од дана пријема
документације коју му је доставио Школски
одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему Школа обавештава лица која су
се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу школе, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, радним
даном од 10.00 до 14.00 часова, на телефон:
011/2890-131 и 3047-446.
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ВРТИЋ „ДЕТЛИЋ”

11080 Земун
Алтина, Добановачки пут 34

Васпитач

у јасленој групи (васпитање и нега
у јасленој групи), на одређено време од
4 месеца (могућност продужења уговора)
Услови рада: рад у сменама. Контакт особа Нада
Јевђевић, број телефона 064/805-74-62, имејл
адреса: detlicvrtic@gmail.com

ВРТИЋ „ТРЕШЊИЦА”
11080 Земун, Драгана Ракића 8д

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/VI стручне спреме; дужност директора може да обавља да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона за васпитача и стручног сарадника,
дозволу за рад и најмање пет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања и које испуњава услове прописане
чланом 26 Правилника.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ”

11080 Земун, Добановачка 72

Наставник математике
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, 113/17и 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 закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: 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:
кратку биографију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену
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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 оверену копију 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, Улица Добановачка број 72, са назнаком „За конкурс - наставник математике”. Контакт особа: секретар школе, телефон 011/3167-778.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
Београд, Учитељска 58

1. Наставник технике и технологије
2. Наставник информатике и
рачунарства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање предвиђене чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2, 10 и 11/16, 2, 3/17 и 13/18, 11/19, 2, 8,
16 и 19/20, 3, 4, 17и 18/21, 1, 2/2022). Кандидат
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз
пријаву на конкурс доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. доказ да је кандидат стекао
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверену
фотокопију); 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од

6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених;
5. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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. краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави уверење
о психичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима-не старије од 6 месеци.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства. Пријаве на
конкурс са потребним документима, заједно са
одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ
СЛУХОМ - НАГЛУВЕ
„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

11000 Београд, Светозара Марковића 85

Медицинска сестра - техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС...95/18)
кандидат треба да испуни услове у складу са
чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20) - без обзира на радно искуство
и пол и то: 1) oдговарајуће образовање - да има
степен и врсту образовања у складу са Правилником 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, 6/20); zа радно место: медицинска сестра техничар у посебним условима
за одговарајуће образовање: завршена средња
медицинска 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.
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. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном образовању (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ
да кандидат није осуђиван за напред наведена
кривична дела (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 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, подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор,
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази који испуњавају услове, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” НСЗ.
Пријавни формулар са документацијом доставити лично у секретаријат школе или путем препоручене пошиљке на горе наведену адресу.
Документа се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
код јавног бележника. Изузетно, у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као повереним
пословима. Лице које достави неоверене копије
сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће
се она пријава која је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се
она пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 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).

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Стручни сарадник - педагог школе
са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021): 1. да има одговарајуће
образовање: за радно место стручни сарадник - педагог школе, образовање у складу са
Бесплатна публикација о запошљавању

чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (односи се
на кандидате који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). 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 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства
просвете) и кратку биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене копије
не старије од шест месеци): диплому о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о
неосуђиваности. Пријаве слати на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања, са назнаком
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Доцент за ужу научну област
Биофизика

на Катедри за општу физиологију и
биофизику, у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: Научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу научну област
Биохемија и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну
биологију, у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: Научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови утврђени
чланом 74 Закона о високом образовању.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Физиологија
животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и
биофизику, у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: Научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, смисао за наставни рад, непостојање сметње из члана 72 став
4 Закона о високом образовању и остали

услови утврђени чланом 85 Закона о високом
образовању.
ОСТАЛО: пријаву са биографијом, овереним
преписом дипломе и списком и сепаратима
научних и стручних радова доставити Архиви
Факултета, Београд, Студентски трг број 16, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПУ „ПЕЕКАБОО”
11000 Београд, Јелисавете Начић 13
тел. 069/745-228
e-mail: manjapeekaboo@gmail.com

Васпитач предшколске деце
на одређено време

УСЛОВИ: лице са завршеним VI/1, VI/2, VII/1
степеном стручне спреме; васпитач предшколске деце, струковни васпитач, дипломирани васпитач, мастер васпитач; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).
Рад у сменама. Пробни рад. Трајање конкурса
до 30.04.2022. године. Пријаве слати на горе
наведену имејл адресу. Лице за контакт: Марија
Прибићевић, телефон 069/745-228.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-956

Референт за правне послове

за рад у Ваздухопловној академији,
Тренинг центар у Вршцу,
Подвршанска 146
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање
правне струке, стечено: на студијама првог
степена (основне академске студије, струковне
студије); на студијама у трајању од три године
или вишим образовањем по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад; 3) неосуђиваност
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатна знања:
рад на персоналном рачунару; енглески језик.
Радно искуство: једна година на правним пословима. Услови за пријем у радни однос за сва
радна места доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Психолошку процену кандидата који
који испуњавају услове за пријем у радни однос
врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
попуњавају пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Ваздухопловној
академији.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве на конкурс
са потребном документацијом је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријавни формулар
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достављају се следећи докази: диплома о стеченом високом образовању или уверење уколико
није издата диплома; доказ из казнене евиденције од Министарства унутрашњих послова да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (да није старији од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (да није старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на српском језику;
потврду одговарајуће високошколске установе
о положеном испиту из српског језика обавезни
су да доставе само кандидати који одговарајуће
високо образовање нису стекли на српском језику; биографски подаци (CV); доказ о промени
презимена (извод из матичне књиге венчаних,
решење о промени презимена и др.) уколико
је неки од претходно наведених доказа издат
на друго презиме (да није старији од 6 месеци); доказ о радном искуству; доказ о познавању рада на персоналном рачунару; доказ о
знању енглеског језика. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (да није старије
од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Докази се достављају у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати разматрање.
Пријавa са потребном документацијом доставља
се у затвореној коверти са назнаком „Референт
за правне послове”, на адресу: Ваздухопловна
академија, 11158 Београд, Булевар војводе Бојовића 2, препорученом поштом или непосредно
у секретаријат Ваздухопловне академије сваког
радног дана од 9.00 до 15.00 часова. Кандидат
који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица секретарa установе Мирјанe Лазаревић, прегледа сву
конкурсну документацију, у складу са законом.
Телефон за информације: секретар Мирјана
Лазаревић 011/2182-956 и 066/8477-320.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС”
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме,
било ког профила; савладан програм обуке за
педагошког асистента у складу са Правилником
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, напомена: за лице које има савладан
програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента или модуларни Програм обуке за
педагошког асистента из 2016. године, сматра
се да има савладан програм обуке према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду); неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
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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 говори српски и ромски језик; држављанство
РС. Обавезно приложити следећу документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2) радну биографију, са назначеном
адресом и бројем телефона; 3) доказ о стручној
спреми - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању која није старија
од шест месеци); 4) доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента језика (оверено уверење да није старије од 6 месеци); 5)
уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје МУП, не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 6)
извод из матичне књиге рођених, не старији од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 8) доказ о знању ромског језика (оверено уверење да није старије од 6 месеци); 9)
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће знање нису стекли
на српском језику.

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
1) да имају одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење
о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду); 3) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три 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 којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих документа о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; биографију (ЦВ); доказ о
стручној спреми - диплома о стеченом одговарајућем образовању у складу са Правилником
(уколико је кандидат стекао високо образовање
на студијама другог степена, доставља диплому другог степена и диплому основних академских студија) оверене копије дипломе не старије
од 6 месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из
МУП-а не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена копија). Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
знање нису стекли на српском језику. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.

Радник на одржавању хигијене
- чистачица
на одређено време преко 60 дана,
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
1) да имају први степен стручне спреме; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско
уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду); 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три 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 се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику,
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кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих документа о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад). Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља: попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; биографију (ЦВ); диплома о стеченом основном образовању (оверена копија
дипломе не старија од 6 месеци); 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 из МУП-а не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству Републике Србије не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених не старије од
6 месеци (оригинал или оверена копија). Доказ
о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће знање нису стекли на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се поштом на адресу ОШ „Др Арчибалд Рајс”, Патриса Лумумбе 5,
са назнаком „Пријава на конкурс” или лично у
школи радним данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

ППУ „НАША ДРУГА КУЋИЦА”
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 23

Васпитач предшколске групе

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

Васпитач мешовите вртићке групе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни
васпитач, радно искуство 12 месеци, познавање
рада на рачунару, познавање енглеског језика,
пожељан стручни испит или лиценца. Пријаве
слати на e-mail: danijelabrozovic@hotmail.com у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

PU „PEEKABOO”
11000 Београд
Јелисавете Начић 13
тел. 069/745-228
e-mail: manjapeekaboo@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад

УСЛОВИ: лице са завршеним IV, V степеном
стручне спреме, медицинско-педагошка сестра,
педијатријска сестра, медицинска сестра - специјалиста. Посебна знања и вештине: основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook); енглески језик - почетни ниво.
Рад у сменама. Пријаве за посао слати на горе
наведену e-mail адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”

11060 Палилула, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 или
3 члана и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1.
да има 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: (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; 2. да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. да има најмање
осам година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, 5. да има обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7. да се не води
кривични поступак - није покренута истрага против кандидата; 8. да има држављанство
Републике Србије; 9. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (образац на сајту
Министарства просвете) кандидат треба да поднесе следећу документацију у два примерка: 1)
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код нотара); 2) оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника односно стручног сарадника (оверену код нотара); 3) лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); 4) потврду да има најмање
осам година рада у установи у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 5) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6) извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 7) доказ о знању српског језика (кандидат
који је одговарајуће образовање стекао на српском језику не подносе овај доказ); 8) доказ да
има обављену обуку и положен испит за директора (уколико је кандидат поседује); 9) доказ
из казнене евиденције МУП РС да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за

које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење из казнене
евиденције МУП РС (не старије од 6 месеци); 10)
доказ да се не води кривични поступак и није
покренута истрага против кандидата; уверење
из надлежног суда (не старији од 6 месеци); 11)
доказ да за кандидата није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање; потврда повереника за заштиту равноправности (не
старија од 6 месеци); 12) доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (доказ подносе само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора); 13) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата извештај
просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај, а уколико не поседују
достављају потврду да није вршен стручно-педагошки надзор); 14) преглед кретања у служби
са биографским подацима; 15) доказе о својим
стручним и организационим способностима; 16)
очитана лична карта. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености услова, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора школе”, доставити препорученом поштом или лично
секретару школе, у времену од 9.00-15.00 часова на адресу: ШООО „Браћа Стаменковић, 11060
Палилула, Митрополита Петра 8. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Услед техничке грешке у огласу објављеном
13.04.2022. године, у публикацији „Послови”
(број 982, страна 33), треће радно место је
неисправно форматирано и стављено под део
УСЛОВИ (трећи стубац на страни). Радно место
које је неисправно форматирано:

Наставник у звању доцента за
ужу уметничку област Продукција
драмских и аудио-визуелних
уметности и медија, наставни
предмет, Радио продукција
на одређено време

Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

20.04.2022. | Број 983 |

31

Наука и образовање

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Понавља се оглас

Наставник географије

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради
неге детета, до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 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
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установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 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-васпит ни 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”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕЈБИЛЕНД”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 108
тел. 011/6151-293, 060/6555-906

Васпитач
УСЛОВИ: Завршене студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке студије), завршене студије
првог степена (основне академске или основне
специјалистичке студије) у трајању од 3 године или завршене основне студије у трајању од
најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са ЕСПБ.

Медицинска сестра на превентиви
УСЛОВИ: Завршено средње образовање медицинске струке у трајању од 4 године, медицинска сестра општег или педијатријског смера.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове из
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има одговарајуће образовање,
држављанство РС, 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 психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом. Кандидати достављају кратку биографију
- ЦВ, фотокопију дипломе о стеченој стручној

спреми, фотокопију извода из матичне књиге
рођених, фотокопију уверења о држављанству
и уверење да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривично дело из чл. 139 ст. 1
т. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Фотокопије се не враћају. Пријаве
доставити на наведену адресу са назнаком „За
конкурс”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 13.04.2022. године, у публикацији „Послови” исправља се у делу рока важења
огласа тако што уместо 8 дана треба да стоји:
Рок важења огласа је 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме - научни степен доктора
наука и други услови утврђени Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019,
6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Машинског
факултета. Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс (у три примерка), доставити у писаној
форми (у једном примерку): биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских
исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском
облику доступна на линку: http: //www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izborzvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију и списак радова доставити и у електронском запису.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба
121, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971
e-mail: osvd@eunet.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да има
одговараjуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе,
стечено: на студиjама другог степена (мастер
академске студиjе, мастер струковне студиjе,
специjалистичке академске студиjе) и то: студиjе другог степена из научне, односно стручне
области за одговараjући предмет, односно групе предмета; студиjе другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студиjе другог степена коjе комбинуjу целине и
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одговараjуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студиjа првог степена
из научне, односно стручне области за одговараjући предмет, односно групу предмета; или
на основним студиjама у траjању од наjмање
четири године, по прописима коjи су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
ниjе осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за коjе jе изречена безусловна
казна затвора у траjању од наjмање 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 саобраћаjа и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србиjе; 5) да зна српски jезик на коjем се
остваруjе образовно-васпитни рад; 6) да има
дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога
или психолога; 7) да има наjмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговараjућег образовања; 8) да има лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора школе положи у року од две године
од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених са холограмом; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (оверену фотокопију додатка дипломе уколико се уз диплому
издаје додатак по посебним прописима); доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику);
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за рад
наставника и стручног сарадника; оригинал или
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања
(не старије од 6 месеци); потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања
и васпитања; доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); доказ о разултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о своjим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима
кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Министар бира директора у року од 30 дана од
дана пријема документације коју му је доставио
Школски одбор и доноси решење о његовом
именовању, о чему школа обавештава лица која
су се пријавила на конкурс. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу
школе, лично или поштом, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, радним
даном од 10.00 до 14.00 часова, на телефон:
011/3086-971.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20,
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 иинтердисциплинарне, 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, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, 2) 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 и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога
или психолога; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
обавезно прилажу: оверен препис / оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању (не старије од 6 месеци);
оверен препис / оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци);
оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (не старије
од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (оригинал не старији од
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом;

доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а за кандидате који су
претходно обављали дужност директора школе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; оверен
препис / оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); радну биографију и преглед кретања у служби са
стручним усавршавањем, план и програм рада
директора школе. Доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи 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 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 или поштом на
адресу: ОШ „Бранислав Нушић”, 11010 Београд,
Заплањска број 45, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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 именовању, о чему школа обавештава 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”,
бр. 87/18). Ближе информације могу се добити
у секретаријату школе - лично или позивом на
телефон 011/2460-763.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈА ДРУЖИНА”

11000 Београд, Генерала Кондића 11

Васпитач деце предшколског узраста
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме.

Васпитач деце предшколског узраста
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; положен
тест психофизичких способности у НСЗ; положен приправнички испит у предшколској установи; радно искуство 12 месеци.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен
тест психофизичких способности у НСЗ; радно
искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати пријаве
могу да пошаљу на e-mail: vrticmojadružina@
gmail.com Контакт телефон: 060/5858-457. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
11000 Београд
Боривоја Стевановића 27 а

Оглас објављен 23.02.2022. године,у публикацији „Послови” (број 975) поништава се у
целости.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27 а

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то
да: 1) има одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; 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
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс и саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који могу
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију: радну биографију; оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
прописаном чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
оригинал уверење да кандидат није осуђиван
за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у складу са Законом о
забрани дискриминације („Сл. гласник РС”, бр.
22/2009 и 52/2021), не старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу).
Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, доставља доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидате који
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испуњавају услове конкурса конкурсна комисија
упућује на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Подаци
који се прикупљају у току конкурсног поступка
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са
потребном документацијом, односно доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ
„Милан Ђ. Милићевић”, 11010 Београд, Боривоја
Стевановића 27а, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за наставника немачког језика”, поштом или лично у секретаријату школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Све додатне информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним данима, на број телефона: 011/2889-497.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука
за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16
са изменама и допунама). Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова (биографија,
оверен препис диплома и додатака диплома,
уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана копија личне карте кандидата,
списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета
политичких наука, Београд, Јове Илића 165.
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна
на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима
који поднесу благовремене и потпуне пријаве и
који испуњавају услове конкурса организоваће
се приступно предавање у складу са одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године, са изменама и допунама). Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Доцент за ужу научну област
Међународну безбедност

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из
уже научне области за коју се бирају, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др.
закон, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и
67/21 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор
у звање доцента и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 192 од 01.07.2016. год., 195 од
22.09.2016. год., бр. 197 од 20.03.2017. год., бр.
199 од 16.10.2017, бр. 203 од 21.05.2018. год. и
бр. 223/21). Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, оверен препис
диплома и додатака диплома, уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана
копија личне карте кандидата, списак научних
и стручних радова, објављене радове и друге
доказе у складу са напред наведеним актима)
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са
доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.
rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове
конкурса организоваће се приступно предавање
у складу са одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016.
године, са изменама и допунама).

Ванредни професор за ужу научну
област Теорија и методологија
социјалног рада
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бирају, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом
о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично тумачење,

Доцент за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални
савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета
у Београду којом се уређује поступак и оцена
приступног предавања високошколске установе и општим актима Универзитета у Београду
- Економског факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника и
поступак и оцена приступног предавања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка
и наставничка оријентација кандидата у области
маркетинг логистике, менаџмента снабдевања и
логистике и међународне логистике. Кандидати
су у обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област
Статистика и математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални
савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета
у Београду којом се уређује поступак и оцена
приступног предавања високошколске установе и општим актима Универзитета у Београду
- Економског факултета којима се уређују услови и поступак за стицање звања наставника и
поступак и оцена приступног предавања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка
и наставничка оријентација кандидата у области
основа статистичке анализе. Кандидати су у
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса и прилозима:
биографија, библиографија (списак радова и
радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у Београду - Економски факултет,
Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Правни сарадник
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања:
VI степен стручне спреме, високо или више
образовање: висока правна или виша пословна школа, занимање: правник, економиста,
знање и способност рада на рачунару; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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. Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани
пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству не
старије од шест месеци - фотокопија мора бити
оверена; уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, 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 - фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.

Домар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања: IV степен стручне спреме да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
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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. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
не старије од шест месеци - фотокопија мора
бити оверена; 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 - фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.

Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања:
IV степен стручне спреме: школа: економска
школа, правно биротехничка школа или гимназија, знање и способност рада на рачунару, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 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. Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани
пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
не старије од шест месеци - фотокопија мора
бити оверена; 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 - фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.

Сарадник - медицинска сестра
за превентивну здравствену
заштиту и негу
(једна година рада у струци)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања:
IV степен стручне спреме: средње образовање
здравствене струке у трајању од четири године, положен стручни испит, једна година рада
у струци, смер: општи или педијатријски, занимање: медицинска сестра или педијатријска
сестра, знање и способност рада на рачунару, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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. Кандидат
попуњава пријавни формулар за пријаву на
конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), уверење о држављанству не старије од шест месеци - фотокопија мора бити
оверена; 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 - фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати
приложену документацију по конкурсу.
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Наука и образовање

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања:
за послове спремачице: I степен стручне спреме:
осмогодишња школа, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: оверену фотокопију сведочанства о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије од шест месеци - фотокопија мора бити оверена; уверења
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
- фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско
уверење) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати
приложену документацију по конкурсу.

Вешерка
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања:
за послове вешерке: I степен стручне спреме:
осмогодишња школа, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: оверену фотокопију сведочанства о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
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уверење о држављанству не старије од шест
месеци - фотокопија мора бити оверена; 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 фотокопија уверења мора бити оверена. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима
врати приложену документацију по конкурсу.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве слати искључиво путем
поште, на адресу улица Пожешка број 28, Београд, са назнаком „За конкурс за радно место
___ (навести радно место за које се конкуриш).
Ближе информације се могу добити путем тел.
011/3552-770.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕНАДОВИЋ”

11132 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093, 2394-076, 2394-079

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/20, 27/18,
10/19, 6/20 и 129/21), односно ако: 1. има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст.
1 и 2 Закона, за наставника основне школе, за
педагога или психолога; 2. има дозволу за рад
(лиценцу за наставника или стручног сарадника); 3. има обуку и положен испит за директора школе; 4. има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 6. 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. има држављанство Републике
Србије и 8. зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно,
дужност директора школе може да обавља и
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника 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 одговарајућег образовања,

ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за
наставника основне школе, педагога и психолога, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
доказ о поседовању лиценце за рад (оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника),
доказ о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење да
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом
члана 139 став 1 тачка 3) Закона (оригинал),
уверење из суда да није покренут кривични
поступак (оригинал), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), доказ
да зна српски језик, осим кандидата који су на
српском језику стекли одговарајуће образовање,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико кандидат може да прибави доказ) оверена копија, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе
(оверену копију), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључивања уговора којим се регулише статус
изабраног директора. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе” или донети лично. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 011/2394-076.

ПУ „ВЕСЕЛА ПЛАНЕТА”
11030 Београд, Трговачка 32
тел. 064/2048-924

Васпитач
ПУ „Весела планета” је у потрази за квалификованим и високо мотивисаним кандидатима
који имају стручности и вољу за рад са децом
предшколског узраста, и услед тога отворено је
радно место за позицију васпитача
УСЛОВИ: завршена виша или висока школа
струковних студија за васпитаче или учитељски
факултет-смер струковни васпитач; радно искуство није неопходно.
Од кандидата очекујемо: адаптиван приступ
новим и модерним методама рада, амбициозност, енергичност и марљивост, жељу за постизањем пословног успеха и личним напредовањем, иницијативу, креативност, отвореност,
добру комуникацију, спремност за тимски рад,
активно учешће у планирању, припреми и релаизацији васпитно-образовног рада, сарадњу са
породицом, сарадњу са стручним сарадницима.
Нудимо: могућност сталног запослења, ангажовање са пуним радним временом, професионално усавршавање, редовну зараду, рад у младом
и динамичном окружењу.
ОСТАЛО: биографије слати на имејл адресу:
veselaplaneta1@gmail.com. Ближе информације
на тел. 011/ 2391646, 060/ 5588540. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за конкурисање: 15 дана.
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БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Наставник математике
Наставник француског језика
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. Закон,
10/19, 6/20 и 129/21), 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. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16,
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат
треба да поседује уверење о држављанству (у
оригиналу или овереној фотокопији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена 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 родоскрвнућа, за кривично дело примања и
давања мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављнству (не старије од 6
месеци-оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски језик. За доказе који
су неопходни у поступку одлучивања, установа
поступа у складу са ЗОУП („Службени гласник
РС”, бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење) и уз сагласност запосленог (образац 1).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве треба послати на напред наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона
030/590-142.
Бесплатна публикација о запошљавању

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Наставник теоретских предмета

на одређено време, до повратка одсутне
запослене због наступања привремене
спречености за рад
УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музички
педагогог, музички теоретичар; 1. одговарајуће
образовање: високо образовање стечено: 1) на
студијама дргог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер
струковне студије), 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. изузетно, високо
образовање стечено: 1) на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), 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 примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања и
члана и члана 17 тачка 1.3.1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину.
ОСТАЛО: кандидати подносе одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; оверен
препис дипломе о стеченој стручној спреми од
стране јавног бележника, суда или општинске
управе за градове и општине у којима нису именовани јавни бележници; уверење о некажњавању;
лекарско уверење. Остала документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса: лична биографија. Описи послова за радна места су утврђена Правилником о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван
Мокрањац” у Неготину кандидатима су доступани
на увид у просторијама Секретаријата школе радним данима од 08 до 10 часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати
лично Секретаријату школе, или послати поштом
на адресу: Уметничка школа „Стеван Мокрањац”
Неготин, 19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића
11, са назнаком „За конкурс за запошљавање”.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Остали кандидати добиће обавештење о
избори по конкурсу. Кандидат, који буде изабран
по овом конкурсу дужан је да, ради заснивања
радног односа, достави лекарско уверење о
здравственој способности у складу са позитивним
прописима (тек након доношења наведеног документа могуће је заснивање радног односа одређено време). Неблаговремене и непотпуне пријаве
на конкурс неће бити узете у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе или
на телефон 019/548-474.

ОШ „МИХАЈЛО СПОРИЋ”

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/588-000

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно 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), за наставника основне школе,
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за директора може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања 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, васпитача 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: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) у оригиналу или овереној фотокопији,
извод из матичне књиге рођених у оригиналу
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или овереној фотокопији, оверену фотокопију
или оригинал документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из чл.139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана у
оригиналу или овереној фотокопији; потврду
Повереника за заштиту равноправности да није
утврђено дискриминаторно понашање из чл.139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 30 дана у
оригиналу или овереној фотокопији; доказ
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 родоскрнављење, 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 - уверење надлежног основног и вишег суда не старије од 30 дана у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику) у оригиналу или у овереној фотокопији; оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује),
односно одговарајући доказ о похађаном прописаном програму обуке за директора установе у
овереној фотокопији (ако га кандидат поседује);
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања у складу са Законом; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), односно установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе);
документ о прегледу кретања у служби са биографским подацима. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља именовани кандидат пре закључења уговора о раду на
одређено време односно пре доношења решења
о премештају на радно место директора. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
тел.број 065/3583-744 и 030/588-000. Пријаве
са доказима и одговарајућим документима достављају се у затвореним ковертама, са назнаком
„За конкурс за директора”, лично или поштом
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23
тел./факс: 019/558-003
e-mail: osjjzmaj@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог
степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника; поседовање
лиценце за директора установе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања
у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горенаведених 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
установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТAЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис / фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково, Таково бб.

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран
кандидат који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да има стечено одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, 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; 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 човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (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 са
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
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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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 (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) 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).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера фотокопије не старија од 6 месеци
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука) - овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса;
извод из матичне књиге рођених (оригинал не
старији од 6 месеци од датума објаве конкурса);
оригинал уверења о држављанству Републике
Србије, (оригинал не старији од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал или оверену
фотокопију доказа о познавању српског језика доказ да је кандидат положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (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 (овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса),
оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (не старије од 6 месеци); уверење
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из надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да
кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал не старији
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал потврде или оверена фотокопија потврде
Повереника за заштиту родне равноправности
да није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање (оригинал не старији
од 30 дана од дана објаве конкурса или овера фотокопије не старија од 30 дана од дана
објаве конкурса). (Захтев за издавање потврде учесник конкурса подноси Поверенику за
заштиту родне равноправности у слободној
форми на имејл poverenik@ravnopravnost.gov.
rs или поштом на адресу Повереник за заштиту родне равноправности Булевар краља Александра 84, Београд, са назнаком да је потврда
потребна ради учешћа на конкурсу за избор
директора школе и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ и адресе учесника конкурса на
коју се доставља потврда. Захтев мора бити
својеручно потписан), оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, издат од стране послодавца (оригинал
не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, фотокопија оверена
печатом установе, (само кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у
којој је обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање), оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора
о свом раду (извештај просветног саветника),
фотокопија оверена печатом установе, (само
кандидат који је имао стручно-педагошки надзор у свом раду); оверену фотокопију лиценце
за директора установе - овера фотокопије не
старија од 6 месеци од датума објаве конкурса; биографију са кратким прегледом кретања
у служби; план рада кандидата за директора за
време мандата; оригинал лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса). Неблаговремене и/или непотпуне и/или неисправне пријаве
неће се узети у разматрање. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Документација се кандидатима за директора не враћа, већ доставља
Министарству просвете, науке и технолошког
развоја а документација учесника конкурса
чије су пријаве непотпуне и/или неисправне
школа враћа препорученом поштом учесницима конкурса након протека рока за покретање
управног спора. Фотокопије документације
свих кандидата и свих учесника конкурса чије
су пријаве непотпуне и/или неисправне школа
задржава у конкурсној документацији. Неблаговремене пријаве, неотворене, враћају се учеснику конкурса препорученом поштом након
протека рока за покретање управног спора.
Фотокопија решења министра просвете, науке
и технолошког развоја о именовању директора
биће достављена свим учесницима конкурса.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са Законом о заштити
података о личности („Сл. гласник РС”, број
87/18) и Правилником о заштити података о
личности школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу. Кандидати могу добити додатне информације код секретара школе. Одлуку о
избору директора школе доноси министар просвете, науке и технолошког развоја, у року од
30 дана од дана пријема документације.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

32000 Чачак, Цара Душана 20

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон,
27/18 (II) други закон, 10/19, 6/20, 129/21) и
услове прописане одредбама Статута Техничке школе у Чачку: да има одговарајуће високо
образовање 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 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 3) 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
средње стручне школе, подручја рада Електротехника и грађевинарство, педагога и психолога; да има дозволу за рад тј. положен испит
за лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога, да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. да има држављанство
Републике Србије; 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 против њега није покренут кривични поступак или истрага за напред наведена
кривична дела; да зна српски језик; да има обуку и положен испит за директора школе. Пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а кандидат изабран за директора који нема
положен испит за директора школе дужан је да
исти положи у року од две године од дана ступања на дужност што и прописује Закон о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, који
се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат треба да поднесе следећу
документацију: 1. оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; 2. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу за наставника,
педагога или психолога; 3. потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. доказ о држављанству, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од шест месеци;
5. лекарско уверење о психичкој, физичкој
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и здравственој способности за рад са децом и
ученицима не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија; 6. извод из матичне
књиге рођених; 7. 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, издат по објављивању
конкурса; 8. доказ да против њега није покренут
кривични поступак, нити да је покренута истрага за напред наведена кривична дела, издат по
објављивању конкурса; 9. доказ о знању српског
језика (само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); 10. кадидат је
дужан да школи достави и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду (извештај
просветног саветника), ако га поседује; 11. уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико га поседује; 12. оверен препис
/ фотокопију лиценце за директора школе уколико је кандидат поседује; 13. биографију са
прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији НСЗ „Послови”. 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” или лично у просторији
секретара школе од 9-12 часова. За потребне
информације обратити се секретару школе, на
телефон 032/322-229 локал 2.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРАЧИЋИ”
32232 Горачићи

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене на рад,
за 94,44% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
за радно место наставника треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/2018 - др. закон 10/2019, 6/2020
и 129/2021): да има одговарајуће образовање,
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 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; (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 члана 140 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета)
и образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у Основној школи („Сл. гласник РС -
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Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) и Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
преглед 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); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (овера не
старија од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне
полицијске управе и уверење суда. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом и одштампаним пријавним формуларом
слати на горе наведену адресу. ОШ „Горачићи”,
32232 Горачићи или предати лично. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то,
да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основма система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр, 88/2017, 27/2018 - др. закон 10/2019,
27/2018 - др. закон 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставниак у гимназији („Службени гласник РС” бр,
15/2013... 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021) и
то: професор односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност професор немачког језика и књижевности професор енглеског
језика и књижевности и немачког језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност) мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни

предмет, односно профил Немачки језик и књижевност) мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер,
морају да имају претходно завршене основне
академске студије из области предмета, односно на студијским групама / програмима језик
књижевност култура модул немачки језик и
књижевност, немачки језик; 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 језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидату су дужни да доставе: кратку биографију,
диплому или уверење о стеченом одговрајућем
образовању (оригинал или оверена копија уколико је кандидат стекао високо образовање на
студијама другог степена доставља оверену
фотокопију дипломе другог степена и оверену
фотокопију дипломе основних академских студија) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6
месеци) доказ о неосуђиваности - не старији од
6 месеци (овај документ издаје МУП-полицијска
управа) уверење о држављанству (оригинал не
старији од 6 месеци или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, доказ
о знању српског језика (ако кандидат прилаже
диплому о завршеном школовању на српском
језику не треба да доставља додатне доказе за
овај услов). Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

КИКИНДА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ”
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-112

Васпитач

на српском наставном језику
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање,
односно високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
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кривично дело за које је изречена безусловна
казна 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
се остварује образовно-васпитни рад. Послове
васпитача може да обавља лице које је стекло
одговарајуће образовање на језику на коме
се остварује тај рад или је положио испит из
језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе. Докази о испуњености
услова под 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу или у
виду оверених фотокопија, а доказ под 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: аутобиографију кандидата, уверење о
држављанству (оригина или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених (оригина или
оверену копију), диплому о стеченој стручној
спреми (оригина или оверену копију), уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван за дела из
члана 139 става 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци - оригинал), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница односно
да није покренут кривични поступак (не старије
од шест месеци - оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности
(не старије од шест месеци-оригинал), потврду
надлежне здравствене организације-оригинал
(овај доказ подноси избарани кандидат пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверена копија).
Кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичном сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаве са потребном
документацијом предају се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, лично у просторијама установе или
се шаљу путем поште на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс - васпитач на
српском наставном језику”.

Васпитач

на мађарском наставном језику
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање,
односно високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није 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,
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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 се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу или у
виду оверених фотокопија, а доказ под 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: аутобиографију кандидата, уверење о
држављанству (оригина или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених (оригина или
оверену копију), диплому о стеченој стручној
спреми (оригина или оверену копију), уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван за дела из
члана 139 става 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци-оригинал), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница односно
да није покренут кривични поступак (не старије
од шест месеци-оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу дужности (не
старије од шест месеци - оригинал), потврду
надлежне здравствене организације-оригинал
(овај доказ подноси избарани кандидат пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверена копија),
кандидат попуњава пријавни формулар (образац на званичном сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаве са потребном
документацијом предају се у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, лично у просторијама установе или
се шаљу путем поште на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс - васпитач на
мађарском наставном језику”.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има средње образовање (IV степен стручне спреме), профил медицинска сестра-васпитач; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 сатавни су
део пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а доказ под
2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс треба да садржи следећа
документа: аутобиографију кандидата, уверење
о држављанству (оригина или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених (оригина или
оверену копију), диплома о стеченој стручној
спреми (оригина или оверену копију), уверење

из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван за дела из
члана 139 става 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци-оригинал), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница односно
да није покренут кривични поступак (не старије
од шест месеци - оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу дужности (не
старије од шест месеци - оригинал), потврду
надлежне здравствене организације - оригинал (овај доказ подноси избарани кандидат пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик (оригинал или
оверена копија), кандидат попуњава пријавни
формулар (образац на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја),
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаве са
потребном документацијом предају се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично у просторијама установе или се шаљу путем поште на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс - медицинска сестра-васпитач”.

Спремачица - сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има најмање основно образовање,
односно основну школу (I степен стручне спреме), 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
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс и поднесе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а доказ
под 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: аутобиографију кандидата,
уверење о држављанству (оригина или оверену копију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију), сведочанство
о завршеном основном образовању (оригинал
или оверену копију), уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 става
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци-оригинал), уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница односно да није покренут
кривични поступак (не старије од шест месеци-оригинал), уверење надлежног привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу дужности (не старије од шест
месеци-оригинал), потврду надлежне здравствене организације-оригинал (овај доказ подноси
избарани кандидат пре закључења уговора о
раду), доказ о знању српског језика и језика на
којем остварује образовно- васпитни рад-мађарски језик (оригинал или оверена копија), кандидат попуњава пријавни формулар (образац на
званичном сајту Министарства просвете, науке и
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технолошког развоја), а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом доставља
установи. Пријаве са потребном документацијом
предају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично
у просторијама установе или се шаљу путем
поште на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс – спремачица – сервирка”.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Уколико је пријава
предата препоручено путем поште, тад се као
дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од
стране поште. Кандидати се након утврђивања
испуњености услова за пријем у радни однос, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности у складу са законом. Кандидати
ће бити писмено обавештени о дану обављања
разговора са кандидатима. Ближе инфрмације о
конкурсу могу се добити од секретара установе
на телефон 024/815-112.

EКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Наставник физичког васпитања

на одређено време, до повратка
запослене именоване за директора
школе, на српском и мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: 1) да има одговарајуће
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, лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године (доказ оверена копија
дипломе о завршеном одговарајућем образовању) - доставља кандидат уз пријаву; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ лекарско уверење) - доставља се пре закључења уговора; 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 (доказ извод из казнене евиденције
о некажњавању) - доставља се уз пријаву); 4)
да има држављанство Републике Србије (доказ
уверење о држављанству) - доставља се уз
пријаву); 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (мађарски и
српски наставни језик) - доказ диплома средње,
више или високе установе на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или потврда
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља се уз пријаву). Уз формулар за пријаву
на конкурс, који кандидати могу преузимати на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
подноси: потписану биографију, оверену копију
дипломе; оригинал / оверена копија уверења о
држављанству; оригинал / оверену копију изво-
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да из матичне књиге рођених; оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (диплома: средње, више
или високе установе на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или потврда
да је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Сви
прилози морају бити у оригиналу или овереној
копији. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији НСЗ
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је
секретар школе: телефон број 024/811-549, од
8.00 до 16.00 часова сваког радног дана. Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју је директор именовао посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима.

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”
Руско Село
e-mail: osgligorijepopov@mail.com

Директор

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

копију решења министарства надлежног за
послове образовања (чл. 143 Закона); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из чл. 139
ст. 1 тач. 2) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије лекарског уверења надлежне службе медицине рада
пре закључења уговора о раду; 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није против
кандидата покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора - доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова и надлежног
основног суда (не старије од шест месеци); 4.
да је држављанин Републике Србије из чл. 139
ст. 1 тач. 4) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије уверења о
држављанству (не старије од шест месеци); 5.
да зна српски језик као и језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став
1 тачка 5) Закона - лица која су одговарајуће
образовање стекла на српском језику подносе
доказ као за тачку 1, а уколико одговарајуће
високо образовање није стечено на српском
језику доставља се оверена фото-копија потврде/уверења да је лице стекло средње, више или
високо образовање на српском језику или је
положило испит из језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став
7 Закона); 6. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника из чл. 122 ст.
5 Закона - доказује се подношењем оригинала
или оверене фотокопије дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има
обуку и положен испит за директора установе из
чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем
оверене фотокопије уверења о положеној обуци
и испиту за директора (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору
који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора (члан 122 став 10 Закона); 8. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања из
чл. 122 ст. 5 Закона - доказује се подношењем
потврде / уверења или овереном фотокопијом
истих издатим од стране послодаваца код којих
је обављао напред наведене послове; уз пријаву
кандидат доставља и извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), односно
оверену фотокопију за кандидате који су променили презиме односно име после издавања
дипломе. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) - чл.
123 ст. 14 Закона, уколико је у раду кандидата
таквог надзора било, кандидат треба да достави и извештај, односно оверену фотокопију
извештаја просветног саветника. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања - чл. 123 ст. 15 Закона.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Кандидати
уз пријаву својеручно потписану достављају:
преглед кретања у служби, биографске податке, податке о стручним и организационим способностима и конкурсну документацију, путем
поште или лично, на адресу Основна школа
„Глигорије Попов”, 23314 Руско Село, Братства
јединства 117, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која
је поднета након истека рока на који је конкурс
објављен. Непотпуна пријава је она пријава која
не садржи тражену конкурсну документацију.
Конкурсна документација се не враћа. Лице
надлежно за контакт са кандидатима је координатор комисије секретар установе путем броја
телефона 0230/458-602.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел./факс: 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач у
складу са Законом; или на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Самостални правни сарадник
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање нa
студијама у трајању од три године или одговарајуће више образовање.

Помоћни радник
УСЛОВИ: средње образовање - четврти степен
стручне спреме.
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 2) да поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да поседују држављанство Републике Србије; 4) 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. Рок за пријављивања на конкурс је 8 дана од дана објављивања
Бесплатна публикација о запошљавању

у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурсна документација ће се достављати у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс за
избор ____ (навести радно место на које се конкурише). Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Уз одштампани пријавни формулар кандидати треба да приложе: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - ЦВ;
диплому о стеченом образовању односно уверење о стеченом образовању; за радно место
спремачица сведочанство о завршетку основног
образовања; уверење о некажњавању из МУП-а
не старије од 6 месеци; уверење из суда да се
против лица не води кривични поступак и да
против лица није покренута истрага за кривична дела; уверење о држављанству Р Србије, не
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених. Кандидати достављају документа
у овереној фотокопији. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом прибавља се пре закључивања
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавне
формуларе са доказима о испуњености услова
треба доставити путем поште или лично на горе
наведену адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб.
тел. 034/726-652
e-mail: arsvetisava@ptt.rs

Наставник предметне наставе географија

за рад у матичној школи у Аранђеловцу
и у издвојеном одељењу у селу Буковик
УСЛОВИ: високо образовање стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) из научне,
одн. стручне области за одговарајући предмет,
одн. групе предмета, или из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, одн. стручне области или области педагошких наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године,
у ком случају су неопходне завршене студије
првог степена из научне, одн. стручне области
за одговарајући предмет, одн. групу предмета); или б) на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; степен и врста стручне спреме: професор
географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије, професор физике - географије, професор географије - информатике,
дипломирани професор географије - мастер,
дипломирани географ - мастер, мастер географ,
мастер професор географије, мастер професор
биологије и географије, мастер професор географије и информатике, дипломирани географ просторни планер, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двоп-

редметне студије географије и информатике;
психичка, физичка и здравствена способност
способност за рад са децом и ученицима; 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 (образовање стечено на српском језику
или положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе).
ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: пријаву
на конкурс која обавезно садржи име и презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата;
попуњен и одштампан пријавни формулар, доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, радну биографију, оверен препис или фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија, извод из МК рођених (са холограмом),
оригинал или оверену фотокопију, уверење
МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела (не старије од 30 дана), оригинал или
оверену фотокопију, потврду Повереника за
заштиту равноправности да није утврђено дискриминаторно понашање кандидата (не старије
од 30 дана), оригинал или оверену фотокопију,
доказ о знању српског језика - положен испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (овај доказ доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику), очитану личну карту, уверење о здравственом стању (психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима) - не старије од 60 дана,
предаје изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сматраће се непотпуном пријава
уз коју су приложени преписи и копије исправа
који нису оверени код надлежног органа. Рок
за достављање пријава са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”, лично
или поштом на напред наведену адресу школе са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. 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 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, о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели. 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 је
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор школе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу
у року од осам дана од достављања образложене листе. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу
Школском одбору у року од осам дана од дана
достављања решења о избору. Школски одбор
о жалби одлучује у року од 15 дана од дана
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подношења жалбе. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности. Пријавом на
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Пријаве на конкурс и достављена
документација се не враћају кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу школе
у Бадњевцу, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/19, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20), 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 и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министартства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству РС (оригинал или
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије
или психологије (Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ под тачком - образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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); уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
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стечено на том језику. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкуса у публикацији НСЗ „Послови”. Пријаве
доставити на горе наведену адресу поштом или
предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона 034/6841-402.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Истраживач приправник за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Хистологија и
ембриологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, завршен други степен академских студија са просечном оценом
најмање 8, уписане докторске студије.

конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома
или уверења којима се потврђује ниво образовања; потврду надлежног органа да кандидат
није правноснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; потврду да је студент докторских
студија (за асистента и за сараднике у настави); списак стручних и научних публикација и
по један примерак тих публикација у складу са
упутством које се налази на страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Истраживач приправник за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Фармацеутска
биотехнологија

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Социјална медицина

УСЛОВИ: магистар фармације, завршен други
степен академских студија са просечном оценом
најмање 8, уписане докторске студије.

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

на одређено време 3 године

Истраживач приправник за научну
област Стоматолошке науке, ужа
научна област Ортопедија вилица
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други
степен академских студија са просечном оценом
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну
област Стоматолошке науке, ужа
научна област Протетика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други
степен академских студија са просечном оценом
најмање 8, уписане докторске студије.

Истраживач приправник за научну
област Стоматолошке науке, ужа
научна област Орална хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други
степен академских студија са просечном оценом
најмање 8, уписане докторске студије.
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021 аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др.
закон), Закона о науци и истраживањима („Сл.
гласник РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. На

на одређено време на 5 година

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Педијатрија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Дерматовенерологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005
године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Патолошка
физиологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
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године), односно стечен назив доктора наука по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године.

Наставник у звању доцента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005
године), односно стечен назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. одине; завршена одговарајућа здравствена специјализација.
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон,
67/2019 и 6/2020 - др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука
у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује ниво образовања;
потврду надлежног органа да кандидат није
правноснажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи; списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за
кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
наставника на Универзитету у Крагујевцу које
је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (https://
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која
прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних одредбама Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу достави и у електронској форми (на
компакт диску - ЦД). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Хемија, ужа научна област
Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета

Бесплатна публикација о запошљавању

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. 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.

Доцент за научну област Биологија
ужа научна област Физиологија
човека и животиња и молекуларна
биологија
у Институту за биологију
и екологију Факултета, на одређено
време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области
биолошких 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. 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.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча
тел. 036/5446-264

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, 88/2017 до 129/2021) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школе
(„Просветни гласник РС” 11/12 до 4/21) и то: да
има одговарајуће образовање за радно место:
1) наставник разредне наставе; професор разредне наставе; мастер учитељ; дипломирани
учитељ мастер; лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких предмета; да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника у школи за
радно место наставника разредне наставе; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља школа;
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: формулар за пријем у радни однос објављен на сајту
Министарства просвете; краћу биографију ЦВ;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(лиценци) не старију од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и непостојања дискриминаторског понашања уверење МУП-а, не старије од 6
месеци; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак; потврда суда не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге држављана Републике
Србије не старије од 6 месеци; уверење факултета да је слушао наставу на српском језику;
лекарско уверење изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу Основна школа „Јован Цвијић”, 36208 Сирча, са назнаком
„Пријава на конкурс зарадно место професор
разредне наставе”. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 036/5446-264.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.
тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредни
професор или редовни професор,
научна област Менаџмент и бизнис,
за ужу научну област Менаџмент
људских ресурса
на одређено време од 5 година за
избор у звање ванредни професор или
неодређено време за избор у звање
редовни професор

УСЛОВИ: научни назив доктор наука менаџмент у образовању. Кандидат треба да
испуњава опште и посебне услове предвиђене
чланом 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021
- аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др.
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01-142 од 22.02.2021.
год. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021. год.), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у
Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од
14.08.2020. г.), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 од 30.03.2021.
год. бр. III-01-515/4 од 24.06.2021. год. и бр.
III-01-866/28 од 28.10.2021. год.), Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање 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), Правилником о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. год. бр. III-01871/19 од 29.10.2020. год., бр. III-01-1161/22 од
28.12.2020. год., бр. III-01-37/16 од 28.01.2021.
год., бр. III-01-866/27 од 28.10.2021. год. и бр.
III-01-42/29 од 27.01.2022. год.), у складу са
којима ће бити извршен избор пријављеног
кандидата, као и опште услове за заснивање
радног односа утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење). Кандидати
који се пријављују на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности,
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што доказују потврдом
надлежног органа да нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним прописима.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању;
списак објављених стручних и научних радова; доказе о испуњавању општих предуслова у
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Све доказе је потребно доставити у оригиналу
или овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и
у електронској форми на компакт диску - ЦД,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, Универзитета
у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php.). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у
Врњачкој Бањи, 36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб., са назнаком „Пријава на конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а
тел. 036/5865-582
e-pošta: skolavrba@gmail.com

Оглас објављен 13.04.2022. године у публикацији „Послови” (број 982) поништава се у делу
за радно место: наставник разредне наставе, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана (породиљско одсуство и одсуство ради неге детета). У осталом делу текст
огласа остаје непромењен.

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

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, 129/21).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 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

(доказ 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). 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; 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.
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” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон: 036/5865-582.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Наставник српског језика
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника српског језика може бити примљен
кандидат који испуњава поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
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13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), 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, члана 142 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Степен и врста образовања кандидата морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи члан 3 тачка 1 („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 мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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; оригинал или оверену фотокопију доказа 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 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 испита 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 да кандидат зна српски језик у обавези
Бесплатна публикација о запошљавању

су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће образовне установе
да је кандидат положио испит из познавања
српског језика, оригинал или оверена фотокопија. 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. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је
именовао директор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 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 који испуњавају услове у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе,
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. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичној,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна
школа „Петар Николић” Самаила, улица Душана
Силног 14А 36202 Самаила. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052, 448-050

Наставник српског језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 77,77% радног времена
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022) и то:
услови у погледу врсте и степена образовања:
одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и
2/2022) и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и то: 1) професор српског
језика и књижевности, 2) професор српског

језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, 6)
дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, 7) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, 10) професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15)
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, 17) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 18) професор српског језика и српске
књижевности, 19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), Српски језик као страни), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска филологија (српски језик и
књижевност), Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност;
Компаративна књижевност са теоријом књижевности); 22) професор српскохрватског језика и
књижевности; 23) мастер филолог из области
филолошких наука;24) професор југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Остали услови за заснивање радног односа:
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 шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има образовање
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан
је да стекне ово образовање у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су
у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику), доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Документација коју кандидат треба да
приложи: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http:/www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију уверење
Министарства унутрашњих послова - надлежне
полицијске управе да кандидат није осуђиван,
оригинал или оверену фотокопију; потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику); оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеном високом
образовању; лица која имају звање мастер професор предметне наставе достављају и оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију (није обавезно); биографију / ЦВ (није
обавезно). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање приликом одлучивања. Пријаве у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за наставника српског језика на
одређено време” доставити на адресу школе,
лично или поштом. На полеђини коверте навести име и презиме, адресу и број телефона за
контакт. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон 037/448-052, 037/448-050.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20 и чланом 40 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Јован Јовановић Змај „
у Стопањи број742/21 од 16.09.2021. године
и то: 1) завршено основно образовање, 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 је држављанин Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете и одштампан, кандидат
треба да приложи оригинал или оверену копију:
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
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држављанству (не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених; уверење из казнене
евиденције; краћу биографију. Доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање у Круушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији НСЗ „Послови”. Пријаве достављати
на горе наведену адресу лично или поштом.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
37000 Крушевац, Косанчићева 4

Сарадник у звање асистент
за ужу научну област
Воћарство и виноградарство
Сарадник у звање асистент
за ужу научну област
Ратарство и повртарство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” број 88/2017...67/2021 - др. закон), треба да
испуњавају и посебне услове прописане чланом
84. Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017…67/2021 и др. закони), чланом
175 Статута Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 8/17...3/19 и 4/19),
чланом 114 Статута Пољопривредног факултета
у Крушевцу и чланом 5 Правилника о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника на Пољопривредном
факултету у Крушевцу. Уз пријаву на конкурс
кандидати су у обавези да Факултету доставе
документацију којом доказују да испуњавају
услове из овог конкурса: доказ о одговарајућој
школској спреми (оверени преписи диплома о
завршеним одговарајућим степенима студија
и уверење о статусу студента докторских академских студија), доказ којим показује смисао
за наставни рад, биографију, списак радова и
радове, уверење надлежне полицијске управе
да против кандидата није изречена правоснажна пресуда за кривична дела прописана чланом
72 став 4 Закона о високом образовању издатог након објављивања конкурса, фотокопију
важеће личне карте, односно очитан образац
чиповане личне карте.Документацију кандидати подносе на адресу: Пољопривредни факултет
у Крушевцу, Косанчићева 4, Крушевац. Документација се подноси у штампаном и електронском облику на ЦД-у, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата које нису комплетне
или поднете по правилима расписаног конкурса,
сматраће се неуредним пријавама и неће бити
разматране, о чему декан Факултета доноси
посебан закључак и доставља га кандидату.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
Крушевац, Ћирила и Методија 30

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19 други
закон 6/20 и 129/21) и Правилником о степену

и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16,
2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21);
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, за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злотављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична 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; знање
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат, уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење или потврду о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела коју издаје полицијска
управа (оригинал); извод из матичне књиге
рођених (оригинал); уверење о држављанству
(не старије од шест месеци). Лекарско уверење
о поседовању психофизичке и здравствене способности за рад са ученицима се подности пре
закључења уговора о раду. Кандидати обавезно
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
уз одштампан формулар потребну документацију достављају лично или на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Контакт особа: секретар, телефон: 037/439-741.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37000 Крушевац, Војислава Илића 5

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони
10/19, 6/20 и 129/21) за директора може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2,
овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
- др. закони 10/19, 6/20 и 129/21) за наставника основне школе, за педагога и психолога,
стечено: 1)) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
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); 2)) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу
за рад (положен стручни испит - лиценцу) за
наставника, педагога или психолога; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
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рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; 5. да
има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је савладало обуку и да има положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: кандидат доставља следећу документацију: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице
МПНТР (http: //www.mpn.gov.rs), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога или психолога, у
складу са одредбом члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу - дозволи за
рад наставника или стручног сарадника односно стручном испиту; уверење о здравственом
стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци); уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал - не старије од 6 месеци);
уверењe надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом (оригинал, не старије од
6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених - (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате који су одговарајуће образовање стекли
на другом језику); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата - извештај просветног саветника
(оригинал или оверена фотокопија), а ако није
вршен стручно педагошки надзор у раду кандидата - потврду да надзор није вршен, доказ о
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резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе), односно потврду да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање школе);
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора - лиценца за
директора, уколико је кандидат поседује; радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби, оквирни план рада за време трајања
мандата (није обавезно). Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан, да у законском року, положи наведени
испит у складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за
наставника основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника
или стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештен о именовању директора у складу са
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Сва потребна обавештења се могу
добити код секретара школе на тел. 037/447300, 447-301. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у
затвореној коверти препорученом поштом, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора”, на
адресу школе или донети лично, радним даном,
од 8.00 до 13.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Стручни сарадник - педагог за
физичко васпитање - приправник
са 70% радног времена

УСЛОВИ: за стручног сарадника-педагога за
физичко васпитање - кандидат треба да има
одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10 септембра 2005 године, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 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: Уз пријаву на конкурс са основним
биографским подацима кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова - оверену
фотокопију (дипломе) о стеченом образовању,
доказ о знању српског језика кандидат доставља само ако образовање није стечено на
српском језику) уверење о држављанству, извод
из матичне книге рођених, (оригинали или оверене копије), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал), доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке И технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу Предшколске установе „Наша радост” са назнаком „За конкурс за
стручног сарадника - педагога за физичко васпитање - приправника”.

ЛЕСКОВАЦ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник српског језика

за 50% радног времена, за рад у
територијално издвојеним одељењима
у Лебану и Власотинцу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најдаље до повратка
запосленог са функције директора
школе у првом мандату
УСЛОВИ: 1. поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама члана 139, 140, 142 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - I и II
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и врсте образовања
наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног
образовања одраслих („Службени гласник РС
Просврени гласник”, бр. 13/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 4/21) и то:
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
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језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језима са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност,
професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком, Српски језик као
страни), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност са општом лингвистиком, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик) и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност
са теоријом књижевности), професор српскохрватског језика и књижевности, - мастер филолог из области филолошких наука, професор
југословенске књижевности и српског језика,
мастер професор предметне наставе (предходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет), 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнуће, за
кривична дела примања мита или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе; протв 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 држављанатво Републике Србије; 5.
да зна српски језик, односно да је стекао основно, средње, више или високо образовање на
српском језику или да је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 6. да има савладан програм
обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима „Интегрални програм
обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих” Модул 1.
Основне андрагошке вештине и Модул 2 Обука
наставника за остваривање наставног плана и
програма за ФООО Српски језик II и III циклус
(изабрани кандидат који нема савладан програм
обуке биће дужан да савлада програм у законском року).
ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат
треба приложити уз пријаву: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; пријава која треба са садржи биографија кандидата
(између осталог и податке: презиме и име, име
оца, име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени матични број грађана, адресу становања,
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место рођења, девојачко презиме и контакт
телефон; диплома о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверена фотокопија,
лица из предходног става која су стекли образовање мастер, односно дипломирани мастер
уз пријаву достављају доказе о стеченом одговарајућем образовању и то: диплома о стеченом образовању мастер, односно дипломирани
мастер, оригинал или оверена фотокопија и
диплома о стеченом образовању основне академске студије, оригинал или оверена фотокопија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да није утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од дана објављивања
конкурса; уверење надлежног суда да није
подигута оптужница и поднет оптужни предлог;
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија; 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 прилаже као доказ сматра се доказом
о знању српског језика), кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање
српског језика доказују доказом о стеченом
основном, средњем, вишем или високом образовању на српском језику или потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили
испит из српског језика, оригинал или оверена
фотокопија; извод из матичне књиге рођених
на трајно важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија; доказ о савладаном програму
обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима: „Интегрални програм
обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих” Модул 1
Основне андрагошке вештине и Модул 2 Обука
наставника за остваривање наставног плана и
програма за ФООО српски језик оригинал или
оверена фотокопија (пријава које не садржи
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року савлада програм обуке); доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) за рад са децом и ученицима се доставља пре закључењауговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање (благовременом пријавом сматраће
се пријава која је предата у року утврђеном
конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Пријава са доказима о
испуњености услова конкурса доставити лично
школи радним даном од 9.00 часова до 12.00
часова или препорученом пошиљком на горе
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за српски језик”. Пријаве са достављеном документацијм се не враћају и задржава се у архиви школе. Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О времену и месту
психолошке процене кандидати ће бити обавештени телефоном који су навели у пријави.
Конкурсна комисија школе обавља разговор са
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Разговор
ће се обавити у просторијама школе, а о времену обављања разговора кандидати ће бити
обавештени телефоном који су навели у прија-

ви. Кандидати ће писмено бити обавештени о
избору, у складу са законом. Све информације о
конкурсу могу се добити лично у школи или на
телефон: 016/215-771.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Наставник психологије

са 100% радног времена (70% радног
времена – наставник психологије и 30%
радног времена – стручни сарадник
- психолог), на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) односно да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања које су стекли 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 групу предмета 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; кандидати треба да испуњавају услове у
погледу степена и врсте образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и
1/2021); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар кандидати достављају доказе о испуњености услова: диплому
о стеченом одговарајућем образовању (лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су
да доставе и диплому о претходно завршеним
основним академским студијама), уверење о
неосуђиваности за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци), потврду
издату од стране Повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (може се добити слањем захтева путем
електронске адресе poverenik@ravnopravnost.
gov.rs), уверење о држављанству (не старије од
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6 месеци), извод из матичне књиге рођених (са
холограмом), доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Сва документа се достављају у оригиналу
или у овереној фотокопији. Доказ да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима подноси кандидат који буде
изабран по конкурсу пре закључења уговора о
раду. Кандидати преузимају и попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, и потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на горе наведену адресу или лично у секретаријату школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступка, о чему ће бити обавештени на бројеве контакт телефона или имејл
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који
испуњавају услове конкурса, обавиће конкурсна
комисија коју именује директор школе, по пријему резултата психолошке процене спососбности
за рада са учениицма, у просторијама Гимназије
у Лесковцу, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона или емаил адресе које су навели у
својим пријавама. Сва додатна објашњења кандидати могу добити путем телефона 016/212-218.

гих 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; 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.

ЛОЗНИЦ А

СРЕДЊА ШКОЛА МАЛИ ЗВОРНИК

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 10
тел. 015/471-923
www.osbrmz.edu.rs
osnbrankora@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у погледу образовања прописане чланом 122,
139 и 140 став 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 то: 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 области педагошких наука. Лице мора: да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; 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 друБесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију кандидата са кретањем у служби, адресом
становања, бројем телефона, адресом електронске поште, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ да
се против њега не води кривични поступак потврда суда (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује;
оквирни план рада за време мандата; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе
у оцени спољашњег вредновања за кандидате
који су претходно обављали дужност директора.
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве достављати на
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 015/471-923 или на
имејл школе osbrankora@mts.rs
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 12

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122, чланом
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020
и 129 од 28.12.2021) и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
108/15), и то: да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и
став 2 Закона о основама система образовања
и вас- питања: 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 научне, односно стручне 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 про- писима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 3)
лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета (да испуњава услове за наставника ове
школе, педагога или психолога); да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценцу или стручни испит); да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог

одговарајућег образовања; да је прошао обуку и положио испит за директора установе; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања и чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања и непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; да
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања
прописано је да кандидат за директора не може
да буде лице које је правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
да предност за избор директора има кандидат
који је стекао нека од звања према прописима из образовања; да кандидат за директора
не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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. Правилником је такође
прописано да предност за избор директора има
кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања (кандидат
који је стакао нека од звања у процесу напредовања у току рада може да приложи и доказ
о томе, овај доказ није обавезан). Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора установе.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни
формулар преузет са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном
искуству у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (не
старију од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење полицијске управе
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
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од 30 дана); уверење основног суда да против
кандидата у току избора 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 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
(оригинал или оверена фотокопија издато након
објављивања конкурса); доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) уколико је надзор вршен, а уколико се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе,
дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оригинал или оверену фотокопију
извештаја); биографију са кратким прегледом
кретања у служби, са предлогом програма рада
директора школе (необавезно), друге доказе о
својим стручним и организациоим способностима (необавезно). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директора
школе именује министар на период од четири
године. Поступак за избор директора спроводи комисија за избор директора, именована од
стране школског одбора. Рок за за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава на конкурс, са
потребном документацијом, подноси се школи
поштом, препорученом пошиљком, у затвореној
коверти, на горе наведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора школе” или се предаје
лично, код секретара школе, радним даном од
8.00 до 13.00 часова. Ближе информације о
конкурсу се могу добити код секретара школе и
преко телефона 015/471-003, радним даном од
8 до 13 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: а) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, милтидисциплинарне, 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. Дужност директора Школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
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из члана 140 става 1 и 2 Закона, за наставника
средње стручне школе и подручја рада Хемија,
неметали и графичарство, Текстилство и кожарство, Пољопривреда, производња и прерада
хране, Здравство и социјална заштита и Личне услуге, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, стручног сарадника, обуку и/
или положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. За директора школе
кандидат треба: да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога; да има дозволу за рад за
наставника или стручног сарадника; да има обуку и/или положен 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); 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
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање,
запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за примање и давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад
у образовању; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, коју кандидат преузима са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; 2. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном
испиту, или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника;
3. изабрани кандидат који нема обуку и положен испит за лиценцу за директора полаже га
у року од 2 године од дана именовања; кадидат који има обуку и положен испит за лиценцу
за директора доставља оверену копију лиценце за директора, или обавештење о положеном
испиту за лиценцу за директора; кандидат који
је у процедури обуке достаља доказ о пријави на обуку - оверену копију; кандидат који је
завршио обуку доставља уверење о обављеној обуци - оверену копију; кандидат који је
завршио обуку и пријавио полагање испита
доставља уверење о завршеној обуци - оверену копију, и доказ о пријави испита - оверену
копију; 4. потврду да има најмање осам година радног стажа у области образовања и васпитања, оригинал; 5. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); 6. уверење надлежног СУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 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 кривичнусанкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци) - оригинал; 7. уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и да није под истрагом, (не старије од

6 месеци) - оригинал; 8. доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ (потврда Привредног суда не старија од 6 месеци) - оригинал; 9. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија, не старији од 6 месеци);
10. извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом) - оригинал;
11. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 12. доказ о резултату стручно-педагошког наздора (извештај просветног
саветника уколико је вршен стручно-педагошки надзор); 13. уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе доставља
и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора рада установе и оцену спољашњег вредновања (за чијег мандата је вршено спољашње
вредновање); 14. преглед кретања у служби са
биографским подацим, доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно).
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија
неће узимата у обзир за разматрање. Благовременом пријавом сматра се она пријава која је
поднета у року утврђеном у Конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и она пријава која
је предата препорученом пошиљком, и тада се
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати
у разматрање. Кандидати ће бити позвани на
интервју од стране Комисије за избор директора
школе, по истеку рока за подношење пријава
на Конкурс. Пријаву на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставити лично или на адресу школе. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају са назнаком „Конкурс
за директора - не отварај” на адресу: Средња
школа „Свети Сава”, 15300 Лозница, Саве Ковачевића 1. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, лично или на телефон
015/882-086.

НИШ
ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање из члана 140. став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника, и то: 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 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;
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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
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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 (доставља само кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику); да има дозволу за рад наставника или
стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора установе (документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан, да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања
испита за директора, положи наведени испит у
складу са чланом 122 Закона о систему образовања и васпитања); најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству РС;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; доказ о неосуђиваности; потврду о раду у области образовања и васпитања;
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 у свом раду - извештај просветног саветника; радну биографију; оквирни план
рада за време мандата. 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 адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа
обавештења могу се добити на тел. 018/562-919
код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 141 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: да
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за која није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом досБесплатна публикација о запошљавању

тављају установи. Уз кратку биографију потребно је приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
шест месеци); уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције Министарства надлежног за
унутрашње послове (не старије од 6 месеци);
уверење из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак, нити
је покрнута истрага (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); 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).
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа, неће се разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом
на адресу школе: ОШ „Његош”, Пантелејска бр
60, Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на телефон:
018/212-771.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање и на радно место
ванредни професор или редовни
професор за ужу научну област
Експериментална биологија и
биотехнологија

на Департману за биологију и екологију
УСЛОВИ: доктор биолошких наука, за рад на
одређено време од 60 месеци односно за рад
на неодређено време. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис дипломе
о докторату, списак научних радова са библиографским подацима као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику,
за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и
предају Образац који се налази на wеб порталу
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”

18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
има стечено одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе и подручја 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 децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 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 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
да кандидат има стечено одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе и подручја рада: на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем), дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи,
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, и које
испуњава остале услове за директора школе. Уз
пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија не старија од 6 месеци од датума
објаве конкурса), односно оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета
(доставља само кандидат који има завршене
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (оверена фотокопија не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса);
извод из матичне књиге рођених за кандидате
који су променили презиме односно име после
издавања дипломе (оригинал не старији од 6
месеци од датума објаве конкурса); докази 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,
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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 надлежне Полицијске управе МУП-а
(оригинал не старији од 30 дана од датума објаве конкурса) и потврда Повереника за заштиту
родне равноправности да није утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, не старији од
30 дана од датума објаве конкурса); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал,
не старије од шест месеци о датума објаве
конкурса); оригинал доказа о радном искуству
на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања, издат од
стране послодавца (оригинал не старији од 30
дана од датума објаве конкурса); оригинал или
оверену фотокопију доказа о познавању српског
језика- доказ да је кандидат положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - 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 и стручних сарадника (овера фотокопије
не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); доказ 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 (фотокопија оверена печатом установе),
односно оригинал доказа установе да надзор
није обављен; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду-извештај просветног саветника (фотокопија оверена печатом
установе, само кандидат који је имао стручно-педагошки надзор у свом раду); биографију са кратким прегледом кретања у служби;
оквирни план рада за време мандата; оверену
фотокопију лиценце за директора установе, уколико је кандидат полагао испит (овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве
конкурса) - уколико кандидат не достави овај
доказ, његова пријава се сматра потпуном; оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Непотпуне и/или неблаговремене и/
или неисправне пријаве комисија неће узимати у разматрање. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставља се Школи на адресу: Основна
школа „Ратко Вукићевић”, Ратка Вукићевића бр.
5, 18000 Ниш, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”. Рок за подношење пријава на
конкурс за избор директора Школе је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 018/242-352.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб.

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 („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
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27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021) 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 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 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
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца; осуђиван правоснажном 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), 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). 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,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука); оригинал извод
из матичне књиге рођених (оригинал не старији
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци од датума
објаве 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);
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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 „Први мај” у Трупалу, ул. Железничка
бб, 18211 Трупале. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон: 018/4691-099.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29

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”, број 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 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 правоснажном
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 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
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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 правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца;
осуђиван правоснажном 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), 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). 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, мултидисциплинарне,
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); пријаву на конкурс на пријавном
формулару који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолшког развоја. 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 „Вожд Карађорђе” Ниш, ул. Вожда
Карађорђа бр. 29, 18105 Ниш, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Лице које је
учесник конкурса може добити додатне информације код секретара Основне школе „Вожд
Карађорђе” Ниш на телефон: 018/527-877.
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
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. 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).
Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и
мушки род лица на која се односе.

ОШ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ”
18118 Хум, Данила Прице 108

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: на студијама
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другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима 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 човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља установи.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: радну
биографију; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверен препис/фотокопија); уверење о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(оригинал или оверен препис/фотокопија); уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага; уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и уверење привредног суда да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (сва три уверења оригинал или оверене фотокопије, не старије од шест месеци),
доказ о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврду о
радном стажу); уверење о о положеном испиту / лиценци за директора установе (оригинал
или оверен препис / фотокопија); пријава која
не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора; доказ о
знању српског језика, односно језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (оригинал или оверена фотокопија); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави оверену фотокопију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
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рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се на
горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора школе”, лично или путем поште.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
у секретаријату школе, радним даном од 9.00
до 13.00 часова, или преко телефона на број:
018/4693-003.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС - БЕЋО”
Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник биологије

у матичној школи у Мојстиру
и у издвојеном одељењу школе у
Драги, на одређено време до повратка
запосленог са места директора школе,
са 80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања, и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима; неосуђиваност за кривична дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: попуњени пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете; радну биографију; доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (босански језик); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (прибавља се у надлежној полицијској управи при Министартсву унутрашњих
послова); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак;
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају
услове у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и
доставља је директору у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Пријаве са доку-

ментима слати на адресу: Основна школа „Алекса Ђилас-Бећо”, Мојстир, 36320 Тутин. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
телефона 020/620-076 или 063/637-712.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36300 Нови Пазар, Трнава бб.
тел. 020/385-728

Наставник историје

са 70% норме, на одређено време,
до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 - др.
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020,
129/21) и то ако: 1) имају одговарајуће образовање, 2) имају психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није у складу са законом утврђено дескриминаторно понашање; 4) имају држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 цлана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1.тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
саставни су део пријаве на конкурс, а из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Прописани степен и врста
образовања: У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 140
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1.студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2. студије другог степена из области
педагошких наука или интердисципинарне, мултидисципларне, трандисципларне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких нака; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године; да испуњавају услове у
погледу врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20 и 16/20,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021,
1/2022 2/2022), и то: професор историје; професор историје и географије, дипломирани
историчар, мастер историчар, дипломирани
историчар-мастер, мастер професор предметне наставе. Рок за доставу пријава на конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Уз пријаву
на конкурс кандидати су у обавези доставити:
оригинал или оверену копију диплома, односно
уверење, којим се доказује одговарајуће високо
образовање; оригинал уверење о држављанству
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не старије од 6 месеци; оригинал извод из МК
рођених не старији од 6 месеци; потврду о неосуђиваности (издаје надлежна полициска управа; оригинал или оверена фотокопија - доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом утврђено дескриминаторно
понашање. Доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа) којом се доказује да кандидат
има одговарајуће 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 психолошкух,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова сходно члану 142
став 1 закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 - др.
закон и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 и
129/21); одговарајући доказ којим се доказује
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, сходно члану 139 става 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 - др.
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 и
129/21). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом
и ученицима школа ће тражити од изараног
кандидата пре закључивања уговора о раду.
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници министарства просвете, науке и технолошког развоја са одштампаним пријавним формуларом достављају горе
наведену документацију. Пријаву са потребним
документима слати на адресу: Основна школа
„Ђура Јакшић” Трнава, са назнаком „За конкурс”,
или лично доставити управи школе. Кандидати
који не испуњавају услове конкурса у погледу
прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања и прописаног
занимања (стручног назива) и чије пријаве буду
непотпуне (не садрже сва тражена документа
прописана конкурсом) и неблаговремене, неће
се исте пријаве за пријем у радни однос примате, односно узимати у разматрање приликом
одлучивања о пријему у радни однос. Информације поводом конкурса могу се добити на телефон: 020/385-728.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/312-799

Наставник информатике

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

Техничар одржавања
рачунарске опреме

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

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условом прописаним Законом и ако:
Бесплатна публикација о запошљавању

1. има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 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 државе Републике Србије; 5. зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски и босански).
Уз одштампани примерак пријемног формулара
који је прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: доказ о стручној спреми - диплома, оригинал или оверена фотокопија; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; доказ о познавању
језика на коме се обавља образовно васпитни
рад, односно знање српског и босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим
или високим образовањем на српском и босанском језику или да је кандидат положио испит
из наведених језика по програму одговарајуће
вишокосколске устанпове, у складу са чланом
141 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључивања уговора о раду. пријаве са потпуном документацијом достављају се на адресу:
Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар,
Улица Вука Караџића бб. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт
телефон: 020/312-799.

НОВИ СА Д
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

21000 Нови Сад, Футошки пут 25 а

1. Психолог школе
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове за заснивање радног односа, у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020,
129/2021) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021), односно: 1. да имају одговарајуће
образовање; 2. да имају психичку, физичку и
здраствену 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 језик или језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

2. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове за заснивање радног односа, у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020,
129/2021) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021), односно: 1. да имају одговарајуће
образовање; 2. да имају психичку, физичку и
здраствену 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 језик или језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

3. Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
услове за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020,
129/2021) и чланом 23 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Никола
Тесла” Нови Сад, односно: 1. да имају одговарајуће образовање (завршена средња економска школа - смер економски техничар); 2. да
имају психичку, физичку и здраствену 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 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 фотокопију, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), уверење МУП-а: доказ о неосуђиваности односно да не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
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примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и противчовечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминатроско понашање; доказ о знању
српског језика, достављају само кандидати који
одгварајуће 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 спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у складу са чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и обавља разговор са кандидатима са
листе, а разговор ће се обавити у просторијама ОШ „Никола Тесла” Нови Сад. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. 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”. Контакт телефон:
021/4790-364.

СШ „22. ОКТОБАР”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 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. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за наставника средње школе (подручја рада: машинство
и обрада метала, гимназија - општи тип, економија право и администрација и трговина,
угоститељство и туризам), за педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 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;
2. да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3. да има обуку и положен испит
за директора установе - лиценцу за директора
(кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора школе положи у року од две године од дана ступања на дужност); 4. да има 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. да није осуђивано правноснажном
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пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног 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 знање српског
језика (језик на којем се остварује образовно- васпитни рад). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о држављанству; оверену фотокопију
документа о положеном испиту за рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу,
односно стручни испит); оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеној обуци и испиту за рад директора установе
неће се сматрати непотпуном; изабрани кандидат ће бити у обавези да положи испит у законском року у складу са чланом 122 став 9 Закона
о основама система образовања и васпитања);
доказ о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврду
о радном искуству); уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверења о неосуђиваности из основног суда и привредног суда и
уверење о некажњавању из казнене евиденције
МУП-а); доказ о знању српског језика, односно
језика на коме се остварује васпитно образовни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима
о испуњењу услова подносе се на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора
школе” у затвореним ковертама или лично код
секретара школе од 9 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на телефон 021/210-2605.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ”
21220 Бечеј, Трг братства јединства 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и чл. 8 Правилника о организацији и

ситематизацији послова у ОШ „Шаму Михаљ „
у Бечеју високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, с тим да лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или изузетно: на
студијама првог степена основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке струковне студије, студије у трајању од три
године или вишим образовањем; 2. дозвола за
рад наставника, васпитача или стручног сарадника; 3. обука и положен испит за директора
школе; 4. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, изузетно
најмање десет година уколико има одговарајуће
образовање на студијама првог степена основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије, студије у трајању
од три године или више образовање; 5. има психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 6. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике
Србије; 8. знање српског језика и језика на коме
остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати подносе: одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, биографију и доказе о
испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе завршене школе не старија од 6 месеци);
уверење о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу дозволи за рад наставника
или стручног сарадника (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци); документ
(уверење - потврда) о положеном испиту за рад
директора уколико је кандидат поседује, односно доказ о похађаном прописаном програму
обуке (у оригиналу или овереној фотокопији).
Пријава ће се сматрати потпуном и уколико
кандидат не достави наведени доказ, с тиме
што има рок од две године од дана ступања на
дужност директора да наведени испит положи;
доказ - потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности, прибављено од
надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ (потврда / уверење) прибављен од
Повереника за заштиту равноправности, да за
кандидата није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање (не старији од 6
месеци); доказ о резултату стручно педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а ако је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, доказ

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

Наука и образовање

о резултатима стручно педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања (оба документа
у оригиналу или овереној фотокопији не старијој од 6 месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); доказ о знању српског језика диплома, односно сведочанство о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или документ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци); доказ о знању мађарског
језика диплома, односно сведочанство о стеченом средњем вишем или високом образовању
на мађарском језику, или документ о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидати достављају
пре закључења уговора о раду. Доказ у смислу
уверења - потврде издате од стране Повереника
за заштиту равноправности да није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
кандидат може добити од повереника слањем
лично потписаног захтева (у слободној форми) служби Повереника поштом или на имејл
адресу (ако се захтев шаље мејлом мора бити
скениран) дату на званичном сајту Повереника. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Сва документа достављена уз пријаву
на конкурс биће прослеђена Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице
АП Војводине. Пријаве кандидата подносе се
у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс
за избор директора”, на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Телефон за контакт:
021/6912-344.

ОШ „СЕВЕР ЂУКРИЋ”
21220 Бечеј, Зелена 102

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне школе, за
педагога или психолога, 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценцу); 3.да има положен испит за директора установе (кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од ступања на
дужност); 4. да има држављанство Републике
Бесплатна публикација о запошљавању

Србије; 5. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 7. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, 8.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело 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, 9. да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 10. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик);
ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице МПНТР (htp: /www.
mpn.gov.rs); радну биографију са личним подацима, као и подацима о кретању у служби или
радном месту; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уз мастер диплому прилаже се диплома основних студија у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија)
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, не старије од 6 месеци од
дана издавања, (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак: а) доношењем
наредбе о покретању истраге; б) потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага; в)
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити
потврде да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, издат од свих установа
у којима је кандидат радио; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидата који је
претходно обављао дужност директора школе
извештај Министарства просвете (достављају
кандидати који су претходно обављали дужност директора школе) у супротном је потребно
доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; лиценцу за директора школе у оригиналу
или овереној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за директора школе); доказ о знању
српског језика доставља само кандидат који

одговарајуће образовање није стекао на српском језику; фотокопију личне карте или очитану личну карту; предлог мера, организације и
начина руковођења школом које би спровео као
директор. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни
један кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 овог закона за наставника те врсте школе,
односно лице са стеченим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
са вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
потребном документацијом доставља на адресу
школе: Основна школа „Север Ђуркић”, Бечеј,
Зелена 102, у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању директора у складу са законом. Пријаве
на конкурс и достављена документација се не
враћају кандидатима. Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе на тел.
021/6915-840.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон 10/19, 6/20 и 129/21) - 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 наведено образовање
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; степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21, 17/21, 18/21 и 1/22); 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
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лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика тј. стечено
средње, више или високо образовање на српском
језику или положен испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ
да је кандидат положио стручни испит - испит
за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела из
тачке 3 услова конкурса; доказ о знању српског
језика, уколико високо образовање није стечено
на српском језику (оверена фотокопија дипломе
о стеченом средњем или вишем образовању на
српском језику или потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика); биографију са актуелним бројем фиксног или мобилног телефона и
тачном адресом пребивалишта. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључења
уговора. Приложене фотокопије треба да буду
оверене од стране јавног бележника. Кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни однос
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са
приложеним доказима слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. 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 од секретара школе
на телефон 021/847-438.

ПУ „ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
Потребно је да кандидат поседује основно образовање (минимум), односно нижу стручну спрему. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021). Уз пријавни формулар кандидат
треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за
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кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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 (издато од надлежног МУП-а, оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: Предшколска установа
„Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ,
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу
се добити на број телефона: 021/832-894.

Сарадник - медицинска сестра
за превентивну здравствену
заштиту и негу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Потребно је да кандидат поседује средње образовање
здравствене струке у трајању од четири године. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021). Уз пријавни формулар кандидат
треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет ног 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 (издато од надлежног МУП-а, оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци). Пожељно је
кандидат поседује лиценцу за чланове коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Детињство”, Николе
Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број
телефона: 021/832-894.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивања радног односа који су прописани
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС,
113/17и 95/18), треба да испуњава услове
утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18др, Закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021), у
даљем тексту: Закон, односно да: има одговарајуће образовање, послове шефа рачуноводства може обављати лице које има високо
образовање из области економских наука на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; односно, завршене студије другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на коме се
остварује обазовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат теба
да достави следећу документацију: оверену
копију дипломе о завршеном првом циклусу
студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области; доказ о стеченом образовању, оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење или потврду којим доказује да је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године (канидат који
је студије завршио до 2005. године); оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
РС (које није старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса); извод из матичне књиге
родђених, оригинал или оверену копију; доказ
да је стекао високо образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (доказ о знању српког језика доставају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику); извод из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије - доказ да
канидат 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
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(не старије од шест месеци); очитану личну карту, биографују (ЦВ); попуњен пријавни формулар са званичног сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развој. Доказ о
здравственој способности (лекарско уверење)
доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање. Напомена: у складу са чланом 154 Закона, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним фомуларом достављају
школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се могу предати поштом или
лично са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос за шефа рачуноводства”, на горе наведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Конкурсна комисија
утврђује благовременост и потпуност пријава
на конкурс и испуњеност законсих услова за
пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену за рад са децом и ученицима, а 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, а потом са кандидатима са листе обавља разговор. Комисија након
обављеног разговора са канидатима сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове. Разговор се заказује телефонским
путем, после чега се кандидату шаље пимени
позив, електорнском поштом или препорученом
пошиљком. После обављеног разговора, конкурсна комисија сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и доставља
је директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са каднидатима. Директор школе
доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од достављања образложене листе. Кандидати који су конкурисали биће обавештени да
је конкурс завршен. Све додатне информације
о конкурсу могу се добити од директора школе,
телефоном: 013/744-894 или путем електоснке
поште: skoladesankamaks@gmail.com. Непотпуне и неблаговрмене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа, неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

26000 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1) има
одговарајуће образовање: стечено на студијма
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, или на студијама првог
степена (основне академске, основне струковне,
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - васпитач; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да
попуне формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и
контакт телефоном ЦВ; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал
или оверену фотокопију уверења или другог
одговарајућег документа којим се доказује да
су кандидати стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30 бодова, и то најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно
да су на студијама положили испите из психологије и педагогије; уверење о некажњавању из
МУП-а не старије од 6 месеци; уверење издато
од стране суда да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; доказ о знању српског језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
прибавља се пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
на конкурс доставити на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс за радно место
васпитача”. Информације о конкурсу могу се
добити у Предшколској установи „Наша радост”
и на телефон 013/745-631 радним даном од
07.30-15.00 часова. Напомене: изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о
раду достави лекарско уверење о здравственој
способности. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203, тел./факс: 013/2753-802
e-mail: skolamramorak@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2, 5, и 6 и члановима 139 и 140 Закона, и
чланом 48 Статута школе. Дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставника те врсте 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 8 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, дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника те
врсте школе, 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. Образовање: 1. одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
-Студије другог степена из научне одн.стручне области за одговарајући предмет одн.групу
предмета. Студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне одн. стручне области или
области педагошких наука, под условом да има
завршене студије I степена из научне одн. стручне области за одговарајући предмет, одн.групу
предмета; 2. на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Услови за пријем у радни однос:
да лице има психичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосркнављење, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
испуњености услова саставни су део пријаве на
конкурс, осим услова који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима који се прибавља пре
закључења уговора са директором одн. издавања решења о премештају на радно место
директора. Посебни услови: да има дозволу за
рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног
сарадника, положен испит за директора установе (одложен услов); најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора који је претходно
обављао дужност директора установе, обавезан
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Директор који нема положен испит за
директора истанове, дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у
року од 2 године од дана ступања на дужност,
престаје дужност директора. Потребна документација уз пријаву на конкурс: кратка биографија; оверена копија дипломе о одговарајућем
образовању; доказ о познавању језика (члан
141 став 7 Закона); лекарско уверење (може
из досијеа, а кандидат који буде изабран дужан
је да накнадно пре закључења уговора о раду
одн., премештаја на послове директора, достави ново лекарско уверење); оверена копија
дозволе за рад наставника и стручног сарадника (лиценца); доказ о положеном испиту за
директора установе (одложен услов); уверење о
држављанству Републике. Србије, не старије од
6 месеци; оверена фотокопија извода из књиге
рођених са холограмом; доказ о неосуђиваности
од основног суда и тужилаштва и привредног
суда; извод из казнене евиденције од МУП-а,
надлежне ПУ одн. ПС; потврда о годинама
рада након стеченог одговарајућег образовања
(доказ о радном искуству); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника) и оцену спољашњег вредновања (за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе). Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је
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непосредно предата школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника, или у неки други дан
кад школа не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана.Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Основна школа”Сава Максимовић” Жарка Зрењанина 57, 26226 Мраморак, са
назнаком „Конкурс за директора - не отварати”
(на полеђини коверте написати: име и презиме
пошиљаоца, адресу становања, место и поштански број, контакт телефон). За ближе информације обратити се секретару школе, контакт телефон: 013/2753-203. Рок за пријаву на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
тел. 010/311-426

Наставник стручних предмета у
подручју рада Хемија, неметали и
графичарство, односно стручних
предмета за образовни профил
техничар за полимере (физичка
хемија, хемија макромолекула,
извори загађења животне средине)
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду („Службени гласник РС”, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидати морају испуњавати
услове за пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и
6/2020 и 129/2021, у даљем тексту: ЗОСОВ), и
то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3)
ЗОСОВ (уверење треба да буде издато након
расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију издаје
МУП-а Републике Србије) 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказ доставља кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) -5) члана 139 ЗОСОВ
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. У погледу степена
и врсте образовања, потребно је да кандидати
имају одговарајуће високо образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ, и сходно члану 142
став. 1 ЗОСОВ - образовање 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. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ.
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За кандидате који ово образовање не поседују,
у складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. У
погледу степена и врсте образовања, односно
одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава прописане (који сузаједнички) услове сходно члану 8г. став 1 тачка 6, 8) и
13) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 1/2021).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Приликом подношења пријаве на конкурс,
уз попуњени пријавни формулар, и уз потписану пријаву са биографијом (у којој се обавезно
наводи да ли су вршили психолошку процену
способности код надлежне службе за послове
запошљавања и када су је вршили), кандидат
је обавезан да приложи следеће доказе: да има
одговарајуће образовање (оверена фотокопија
дипломе или уверење о дипломирању); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3) ЗОСОВ; доказ о испуњености услова из
члана 142 став 1 ЗОСОВ - оверену фотокопију
додатка дипломи из ког се види да је кандидат
положио испите из педагогије и психологије или
потврду факултета да је положио ове испите,
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Средња стручна школа у Пироту, као руковалац подацима о личности, предузимаће све
потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку а у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Пријава са доказима о испуњености
услова огласа, као и са обавезним контакт телефоном и адресом пребивалишта, подноси се на
горе наведену адресу (обавезно са повратницом) или у просторијама секретаријата школе,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”, са назнаком „Пријава
на конкурс”. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне
тражене документације неће се разматрати, као
ни пријаве кандидата који не испуњавају услове
у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон: 010/311-426.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ”
18313 Црвена Река

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка
запослене са боловања
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 и 6/20) и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 6 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) односно
да је стекао једно од следећих звања: професор педагогије, дипломирани педагог - општи
смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог
- мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер требада имају завршене основне академске студије.
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
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 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. 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) оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, степену и врсти стручне спреме, прописани чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 6 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); уверење да није
осуђиван, оригинал не старији од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; уколико диплома није издата на
српском језику, потврду да зна српски језик, а
за лица која нису стекла 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 испуњавају услове
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. 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
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формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: лично у школи или на адресу: ОШ
„Јован Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са
назнаком „За конкурс”. Контакт особа: секретар
школе, телефон 018/4858-806.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб.

1. Наставник историје

за рад у централној школи у Кучеву и
издвојеном одељењу школе у Буковској,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

2. Наставник енглеског језика

за рад у централној школи у Кучеву
и издвојеним одељењима школе
у Буковској Реци и Церемошњи
(комбиновано одељење од три разреда),
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

3. Наставник енглеског језика

за рад у централној школи у Кучеву и
издвојеном одељењу школе
у Нересници (комбиновано одељење
од два разреда), на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Услови за радна места 1, 2 и 3: Поред
општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава посебне услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закони, 6/2020 и 129/2021) и то:
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 и 129/2021), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021): 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 и да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

4. Чистачица

за рад у издвојеном одељењу школе
у Буковској, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 75% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

5. Сервирка

за рад у издвојеном одељењу школе
у Буковској, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 25% радног времена
Услови за радна места 4 и 5: Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане Законом
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), као и посебне услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др.
закони, 6/2020 и 129/2021); основно образовање и васпитање, I степен стручне спреме,
завршена основна школа - за радно место чистачица; II степен стручне спреме, односно завршена основна школа - за радно место сервирка;
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 и да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања),
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
кандидати достављају следећу документацију:
потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом; извод из матичне књиге рођених
издатог на прописаном обрасцу са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци
од дана објаве конкурса); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лица која су
стекла звање мастер достављају још и оверену
фотокопију дипломе којом потврђују да имају
завршене основне акадамске студије студијског
програма (за радна места наставника); оверену фотокопију уверења о положеном завршном
испиту и сведочанства о завршеном осмом разреду или сведочанства о завршеном основном
образовању и васпитању, односно основној
школи (за радна места под 4 и 5); оверену фотокопију доказа о завршеном II степену стручне
спреме (за радно место под 5); уверење МУП-а
из казнене евиденције - доказ о неосуђиваности
са правним последицама у смислу одредбе чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старије од 30 дана од дана
објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију доказа - потврду Повереника за заштиту
равноправности Републике Србије да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија не старије од 30 дана од дана
објаве конкурса). Захтев за издавање наведене
потврде учесници конкурса подносе у слободној форми писаним путем на адресу: Повереник
за заштиту равноправности, Београд, Булевар
краља Александра бр. 84 или путем имејла:
poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Доказ о знању

језика на којем изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; доказ
представља потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење). 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 у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе,
сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и 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 8 дана од достављања образложене
листе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом и копијама докумената која нису оверена од стране надлежног органа, неће бити узете
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова (потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом), у затвореној
коверти, предати лично у школу радним данима од 08.00 до 14.00 часова или путем поште
доставити на адресу школе, са назнаком „За
конкурс за радно место ____”. Контакт телефон:
012/850-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе
на одређено време,
до повратка запосленог
са функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018
- аутентично тумачење), кандидат мора да
испуњава и посебне услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и129/21) и да има: 1)
одговарајуће образовање утврђено 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, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021,
1/2022 и 2/2022) и чланом 140 став 1 и 2 истог
Закона: 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 групу предмета; студије другог степена
из боласти педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основних
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студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију:
кратку биографију, диплому (уверење) о траженој врсти и степену стручне спреме, односно образовању, уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену копију
не старије од 6 месеци); доказ да знају српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Доказ да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњен
пријавни формулар са траженом документацијом достављају школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе, са
назнаком „За конкурс” или лично у управи школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија. Кандидати који испуњавају услове конкурса биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са ученицима. Решење о избору кандидата
по објављеном конкурсу донеће се у складу са
чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Разговор са кандидатима
обавиће се у просторијама школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на бројеве контакт
телефона које су навели у својим пријавама.
Сва додатна објашњења кандидати могу добити
путем телефона: 012/254-435.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
12320 Жагубица, Хомољска бб.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова за обављање послова и потребне документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу, у
оригиналу или овереној копији доказ: 1. о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и
то: поред општих услова прописаних законом,
захтева се I степен стручне спреме односно
основно школско образовање - основна школа
(оригинал сведочанство - дипломе о завршеном
основном образовању или оверена копија доказа); 2. о психичкој, физичкој и здравственој спо-
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собности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); 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 (извод из казнене евиденције МУП-а и потврда повереника о заштити равноправности); 4. да имају држављанство
Републике Србије (уверење, не старије од шест
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(уверење, не старије од 6 месеци); 6. о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4), 5) и 6)
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе,
у складу са законом и општим актом установе.
Конкурс ће бити објављен у листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Саставни
део ове одлуке је и текст конкурса за избор кандидата. Пријаве слати на горе наведену адресу. Ближе информације могу се добити на број
012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште
Улица др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава следеће услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом
140 став 1 тачка 1 и 2, и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закони,
10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 тачка 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на: 1))
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; 3)) лице из става 1 тачка 1 подтачка 2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела

примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела - за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад;
7. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има
дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога, 9.
да је савладало обуку и да има положен испит
за директора установе. Одредбом члана 122
став 6 Закона о основама система образовања и
васпитања, прописано је да изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и став
2 овог закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона
за наставника те врсте школе, 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар за званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за
пријем у радни однос у установама образовања
и васпитања), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати достављају следећу
документацију: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
основне школе, педагога или психолога; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи доказ 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); потврду о радном
искуству, потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал); уверење / потврду из
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова Републике Србије 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 кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); потврду Повереника
за заштиту равноправности да код кандидата није утврђено дискриминаторно понашање;
уверење / потврду из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела - за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 30 дана); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); кандидат
за директора, уколико поседује, дужан је да уз
пријаву на конкурс достави и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о његовом раду извештај просветног саветника (оверена фотокопија); кандидат за директора који је претходно обављао дужност директора школе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(фотокопија); доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду. диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању, уколико је на
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна
српски језик, у супротном је потребно доставити доказ да зна српски језик (доказ представља
потврда одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика - оригинал или оверена фотокопија дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику).
Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак
чини оригинал или оверена фотокопија наведене документације, а у два примерка се достављају обичне фотокопије оверених примерака). Директора именује министар на период од
четири године, у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски
одбор (у складу са одредбом члана 123 Закона
о основама система образовања и васпитања) и
доноси решење о именовању о чему школа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране комисије за избор директора школе. Пријаве
са потребном документацијом се не враћају и
задржавају се у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају
трајни карактер не могу бити старије од шест
месеци. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати уз попуњен и одштампан
образац формулара на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у затвореној коверти препорученом поштом или донети лично (радним даном,
од 8.00 до 13.00 часова), на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за директора - не отварати”.
Сва потребна обавештења могу се добити од на
телефон 012/7662-132.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат испуњава услове за
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020,
129/21); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; а кандидат који
нема обавезно образовање из члана 142 став
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) 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
кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
знању српског језика - језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља
се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Докази о испуњености
услова из члана 139 става 1. тач. 1), 3), 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 1 тачка 2) овог члана - да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, пре закључења
уговора о раду. Кандидат треба да има одговарајући степен и врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (Сл. гласник РС - Просветни гласник,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/2020, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21). Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2018). Кандидат доставља одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију (оверене фотокопије докумената). Уз попуњен и потписан пријавни формулар
са званичне интернет странице, потребно је да
кандидат достави школи: пријаву са кратком
биографијом и подацима о свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме (мастер
односно7.1 степена високог образовања); кандидат који има положене испите из психологије
и педагогије доставља уверење о положеним

испитима; уверење да није осуђиван - не старије од 6 месеци; уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак и није покренута истрага не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са 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. Пријава
на конкурс мора да садржи тачан назив радног
места за које се конкурише, као и актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
кандидата, у циљу контактирања кандидата
везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.Неће се разматрати пријаве које су
неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са
документацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријаву доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на горе наведену адресу,
са назнаком За конкурсну комисију, за конкурс наставник разредне наставе - одређено време.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобра 10
тел. 026/4861-006

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да исуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васитања: да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/1713/2018, 11/2019, 2/2020, 16/2020, 3/2021,
4/2021 и 1/2022); 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; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајучће образовање: 1) на студијама другог степена - (мастер
академске студије, мастер струковне студије, или
специјалистичке, 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, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; (3) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

20.04.2022. | Број 983 |

65

Наука и образовање

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. Чланом
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања прописано 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 методичних дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
европским системом бодова. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописани су степен
и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном
месту: наставник разредне наставе: 1) професор
разредне наставе, 2) професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, 3) професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, 4)
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ -мастер,
6) професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: попуњен и одштампан пријавни фолмулар
на званичној интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја потписану биографију; доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе или
уверење о завршеном високом образовању, кандидати са звањем мастер и диплому односно
уверење о завршеним основним академским студијама) - да је држављанин Србије (уверење о
држављанству РС, оригинал или оверена копија),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија), доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за коју није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење Министарства унутрашњих
послова - надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван); доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Сва докумантација не старија од 6 месеци. Услови се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне и пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”
поштом на горе наведену адресу, или непосредно предају секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу се могу добити сваког радног
дана код секретара школе у времену од 10 до 12
часова или на телефон: 026/4861-006. Неблаговремене и непотпуне и пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена,
на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139,
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140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),
стечено на студијама 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 прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких 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 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 или психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: диплому о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и
129/21) - оригинал или оверена копија; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горе
наведену адресу. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе на број
телефона 026/4715-004.

Наставник информатике

88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),
стечено на студијама 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 прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких 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 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 или психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: диплому о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и
129/21) - оригинал или оверена копија; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горе
наведену адресу. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе на број
телефона 026/4715-004.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

са 10% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139,
140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.

Наставник - дефектолог

за рад у Одељењу са ученицима
којима је потребна додатна подршка,
на одређено време до краја
школске године
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно је
да кандидати доставе све неопходне доказе о
испуњености услова за учешће на конкурсу.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен
пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства, који достављају са оригиналима или овереним копијама
докумената, којима доказују испуњеност услова конкурса, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, да нису
осуђивани за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци, потврда или доказ о
томе да је послат захтев за потврду поверенику
да код њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе од 8 до 14 сати, или
поштом на горе наведену адресу. Контакт лице:
секретар школе, Даниел Ранковић 064/1943-808.

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја
школске године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно је
да кандидати доставе све неопходне доказе о
испуњености услова за учешће на конкурсу.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен
пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства, који достављају са оригиналима или овереним копијама
докумената, којима доказују испуњеност услова конкурса, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, да нису
осуђивани за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци. Потврда или доказ о
томе да је послат захтев за потврду поверенику
да код њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе од 8 до 14 сати, или
поштом на горе наведену адресу. Контакт лице:
секретар школе, Даниел Ранковић 064/1943-808.

Домар / ложач

за 50% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидат треба
да поседује најмање III степен стручне спреме машинске струке. Потребно је да кандидати
доставе све неопходне доказе о испуњености
услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве
на конкурс (са радном биографијом) кандидати
треба да доставе и попуњен пријавни формулар објављен на завничној интернет страници
Министарства, који достављају са оригиналима
Бесплатна публикација о запошљавању

или овереним копијама докумената, којима
доказују испуњеност услова конкурса, и то:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, да нису осуђивани за кривична
дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци,
потврда или доказ о томе да је послат захтев за
потврду поверенику да код њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе од 8 до
14 сати, или поштом на горе наведену адресу.
Контакт лице: секретар школе, Даниел Ранковић 064 19 43 808.

Стручни сарадник - психолог

за 50% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Потребно је
да кандидати доставе све неопходне доказе о
испуњености услова за учешће на конкурсу.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен
пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства, који достављају са оригиналима или овереним копијама
докумената, којима доказују испуњеност услова конкурса, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, да нису
осуђивани за кривична дела предвиђена чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци. Потврда или доказ о
томе да је послат захтев за потврду поверенику
да код њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе од 8 до 14 сати, или
поштом на горе наведену адресу. Контакт лице:
секретар школе, Даниел Ранковић 064/1943-808.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб.
тел. 026/731-034

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане прописане чл. 122, 123, 139 и чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021, у даљем тексту: Закон), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у основној школи и подручје рада
којој припада Школа; 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; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 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: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у огласним новинама „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о држављанству
Републике Србије - уверење о држављанству;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
- уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; уверење 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); уверење
надлежног суда да кандидат није под истрагом,
потврду о радном стажу у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима - радна биографија;
евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности; осим утврђивања испуњености услова за
избор директора. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, 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. Комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника). Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
Како обука и полагање испита за директора
школе, из члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања нису организовани,
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документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно
достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за директора у законском
року. Министар просвете врши избор директора
и доноси решење о његовом именовању у року
од 30 дана од дана пријема документације из
члана 123. став 1 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора”, на адресу школе: Краља Петра
Првог 75, 11313 Мала Крсна. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара,
на телефон број: 026/731-034, радним данима у
којима је секретар ангажован у школи, од 9.00
до 13.00 часова.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Сремска 1
тел. 022/2100-811
e-mail: sm.osmartinci@gmail.com

Оглас објављен 06.04.2022. године, у публикацији „Послови” (број 981, страна 55), мења се за
радно место стручни сарадник - библиотекар, са
50% радног времена:
1. у делу: УСЛОВИ, тако што се додаје члан
141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, а у погледу Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи објављеног у
(„Службеном гласнику РС - Просветни гласник
након броја 1/22 додаје се број 2/22);
2. у делу „о доказима о испуњености услова кандидата исти подносе” мења се у
погледу доказивања одговарајућег образовања
и сада гласи: да кандидат подноси оверену
фотокопију доказа да има одговарајуће образовање, такође уколико је исти доказ о одговарајућем образовању издат на српском језику
тиме се доказује познавање језика на коме се
изводи образовно васпитни рад - српски језик;
3. у делу конкурса који се односи на „Пријаве кандидата које се неће разматрати” мења се
и сада гласи: Неће разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом.
Напомена: Измена конкурса не утиче на већ
приспеле пријаве кандидата, с обзиром да се
није изменила документација коју је потребно
поднети, већ се продужава рок за подношење
пријава кандидата, од дана објаве измене конкурса 8 дана.

СУБОТИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
„МУЗИЧКА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Главна 84
тел. 024/715-504

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
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88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијима у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат
мора 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 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 дозволу за
рад наставника / стручног сарадника (лиценцу),
обуку и положен испит за директора; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 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), потврду
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, уверење / потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова 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 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 њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених (за
кандидате, који су променили презиме, односно име после издавања дипломе). Кандидат за
директора, уколико поседује, дужан је да уз
пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника). Кандидат који
је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег

вредновања. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико
је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски
језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи на српском језику или потврду
/ сведочанства из средње школе као доказ да
је учио српски језик). Напомена: документацију
која се доставља уз пријаву кандидат доставља
у два примерка (један примерак чини оригинал
или фотокопија наведене документације коју је
оверио јавни бележник, а у једном примерку се
достављају обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати са назнаком „Конкурс за
директора”, на горе наведену адресу поштом
или доставити лично у секретаријат школе од
8.00 до 13.00 часова. За све информације можете позвати број телефона: 024/715-504.

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

Професор разредне наставе
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да
изводи: 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. Поред општих услова прописаних чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат треба да има: одговарајуће образовање:
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Обавезно образовање лица из
члана 140 закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. 2. Психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење и психолошка процена способности за рад са децом); 3. доказ
да није осуђиван (правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
) 4. држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака, по истеку рока за
пријављивање. Тестирање кандидата у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима врши надлежна здравствена установа. Докази о испуњености услова
под тач. 1) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2) и 3) пре закључења уговора о раду, а доказ под тачком 5) овог члана
прибавља установа. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс поднесе и: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију). Пријаве за
конкурс слати на адресу: ОШ „Владимир Назор”, 24213 Ђурђин, Владимира Назора 43. Рок
за подношење пријава је 8 дана објављивања
конкурса. Непотпуне и благовремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Портир
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 техничкој школи
струковних студија у Суботици.Стручна спрема
- средње образовање.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: кратку биографију са адресом и бројем
телефона, оверену фотокопију о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у), доказ да није под истрагом
(прибавља се у суду). Пријавом на оглас, кандидат даје своју Сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Висока
техничка школа струковних студија у Суботици.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти у Секретаријат Школе или путем поште, на
адресу: Висока техничка школа струковних студија - Марка Орешковића 16, Суботица, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Дипломирани дефектолог

на српском наставном језику
6 извршилаца
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником 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).

Дипломирани дефектолог

на мађарском наставном језику
6 извршилаца
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником 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).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману - логопед
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником 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).
ОСТАЛО: поред услова прописаних чланом 139
до 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („ Сл. гласник РС „ бр. 88/2017,
27/18, 10/19, 6/2020 и 129/2021), кандидати за
горенаведено радно место треба да имају: одговарајуће високо образовање према члану 140 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18,
10/19, 6/2020 и 129/2021) и према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за ученике са
сметњама у развоју („Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. (17/2018 и 6/2020), Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике ментално ометене
у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016).
Кандидат мора да испуњава и остале услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона:
има одговарајуће образовање; 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; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик, односно мађарски језик уколико конкурише за радно
место наставника који образовно-васпитни рад
остварује на том језику.Кандидати који немају
обавезно образовање прописано чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(психолошке, педагошке, и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита

за лиценцу.Кандидат је дужан да уз попуњени
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs - одељак „Ново на сајту”) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену
копију доказа да зна српски језик (за сва радна
места) и мађарски језик уколико конкурише за
радно место наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику (оверена копија
дипломе о завршеној основној, средњој школи,
вишој школи или факултету на српском / мађарском језику или оверена копија уверења о положеном испиту из српског / мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање из члана 140 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа,
доставио и доказ да зна српски језик); биографију са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и број
телефона). Копије доказа које се подносе при
конкурисању морају бити оверене од стране
надлежног органа, у супротном се неће узети у
разматрање. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке процене,
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и
доноси решење о избору кандидата. Изабрани
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора
о раду (не у склопу конкурсне документације).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: ОИСШ „Др Светомир Бојанин” Ивана Горана Ковачића 14; 24
000 Суботица (са назнаком” Конкурс за пријем
у радни однос”). Информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, радним данима
у периоду од 8 до 12 часова, позивом на број
024/553-037.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН МИКИЋ”

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник разредне наставе

на српском језику,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 -, 6/2020 и 129/2021) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021),
и то: да има 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; 2. студије другог степена из
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области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педгошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице које је стекло образовање на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. На
основу Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да
изводи 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 примљено лице под условима прописаним
законом и ако уз одговарајуће образовање има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије; доказ да
поседује одговарајуће образовање - оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију
(издат на прописаном обрасцу са холограмом),
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (издата од стране
МУП-а - (не старије од 6 месеци), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави
своју професионалну биографију. Психолошку
процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора о раду
кандидат треба да прибави уверење да има пси-
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хичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Избор се врши у складу
са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података личности.

Наставник физике

на српском језику, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 -, 6/2020 и 129/2021) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021),
и то: да има 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; 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 педгошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице које је стекло образовање на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких
наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног рада предмет физику може да
изводи професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију, професор физике и
основе технике, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике - информатике, дипломирани

физичар - медицинска физика, дипломирани
професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике
- астрономије, дипломирани физичар - мастер
медицинске физике, дипломирани професор
физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1
и 2 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да
изводи и: дипломирани физикохемичар; мастер
физикохемичар (уз претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области физичке хемије или физике); мастер
физичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физичке хемије или физике). У радни
однос може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако уз одговарајуће
образовање има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; доказ да поседује одговарајуће
образовање - оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
или оверену фотокопију (издат на прописаном
обрасцу са холограмом), оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (издата од стране МУП-а - (не старије од 6 месеци),
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доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.У складу са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити
података личности.

Наставник биологије

на српском језику, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко
60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: да има
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;
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
педгошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или
области педагошких наука, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада предмет биологију може да изводи професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите
животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике,
професор биологије - информатике, професор
биологије - математике, дипломирани професор
биологије - мастер, дипломирани биолог - масБесплатна публикација о запошљавању

тер, дипломирани професор биологије - хемије,
мастер, дипломирани професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
биологије. У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним законом и ако уз
одговарајуће образовање има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; доказ да поседује одговарајуће
образовање -оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
или оверену фотокопију (издат на прописаном
обрасцу са холограмом), оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (издата од стране МУП-а - (не старије од 6 месеци),
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора
о раду кандидат треба да прибави уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.У складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података личности.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈУР”

15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542
e-mail: osmajur@ptt.rs

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице са стеченим одговарајућим
образовањем - први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа.

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на радно
место наставника физике треба да има одговарајуће високо образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 други закони, 10/19, 6/20 и 129/2) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21,
17/21, 18/21, 1/22 и 2/22).
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњавају и
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1,
2, 3, 4.и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2) доказ о познавању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику); 3) уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави лекарско уверење о
здравственој способности за рад са децом и
ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс
са потребним документима, заједно са одшампаним пријавним формуларом се достављају на
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 015/376-542.
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ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020 и 129/21), прописано је да кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно лице које је
стекло: 1. одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога на: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговорајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним академским студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године. Дужност
директора може да обавља лице - кандидат које
поред одговарајућег образовања за наставника
те врсте школе (средње стручне школе) и подручја рада (економија право и администрација,
трговина угоститељство и туризам), за педагога
и психолога има, (члан 122 став 5 Закона); 2.
дозволу за рад наставника тј. стручног сарадника; 3. обуку и положен испит за директора установе, 4. најмање осам 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 осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена, безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље, у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; као
и да није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу
раније дужности 7. да има држављанство Републике Србије, 8. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (образац се преузима
са званичне интернет странице Министарства)
и уз пријаву подноси одговарајуће доказе који
потврђују испуњавања прописаних услова: 1)
биографију са прегледом радне биографије, 2)
диплома о завршеном одговарајућем високом
образовању (оригинал или оверена фотокопија) 3) уверење о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу - дозволи за рад
наставника и стручног сарадника (оригинал или
оверена фотокопија), 4) оригинал или оверена
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фотокопија документа о положеном испиту за
директора ако је кандидат поседује, уколико
је кандидат у фази обуке за полагање испита
потребно је доставити пријаву за похађање програма обуке. Уколико пријава не садржи наведене документе иста се неће сматрати непотпуном, кандидат може бити изабран а изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора (члан 122 став 9
Закона о основама система образовања и васпитања), 5) потврду надлежне установе да кандидат има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), 6) доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене
установе), 7) доказ да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање (извод из казнене
евиденције у складу са чланом 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања од стране надлежних органа не старије од
6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс) - оригинал или оверена фотокопија, доказ
да није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу
раније дужности (уверење привредног суда да
није осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс) - оригинал или
оверена фотокопија - доказ да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, односно да није
подигнута оптужница за кривична дела наведена у конкурсу (уверење надлежног суда не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс) - оригинал или оверена фотокопија,
8) уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 9) доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно васпитни рад потврда високо школске установе да је кандидат
положио испит о знању српског језика (у обавези су да доставе кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, остали кандидати
овај услов доказују дипломом о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 10)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) - уколико га је било у току рада кандидата
(оригинал или оверена фотокопија), 11) доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања од стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС за време, трајања мандата - уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе (оригинал
или оверена фотокопија), 12) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 13) предлог програма рада школе, 14)
очитану личну карту као и друга документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о
избору. Све исправе - докази морају бити оверене од стране надлежних органа или у оригиналу и не могу бити старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс. Докази
о испуњавању услова саставни су део пријаве
на конкурс и кандидат их доставља уз пријаву
школи, а доказ из тачке 6 (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од

дана објављивања Конкурса у недељном листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом о испуњености
услова подносе се на адресу: Економска школа
„Стана Милановић”, Шабац, Масарикова бр. 29
путем поште или непосредно у школу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора школе” Телефони школе за додатне
информације о конкурсу: 015/350-274, 015/350270, или путем званичног мејла школе: sabac.
ekonomskaskola@gmail.com или непосредно у
школи радним даном од 8.00 до14.00 часова секретар школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештен од стране школе након
пријема решења о именовању директора школе
од стране Министра просвете, науке технолошког развоја.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.
тел. 014/3575-122

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане: чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19,
6/20 и 129/21), стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и 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 пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, за наставника основне
школе, педагога или психолога; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и
стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад
директора - лиценцу за директора (кандидат
који нема ту лиценцу може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора 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
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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); 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 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне
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школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
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. Уз попуњен
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: диплому о
стеченом образовању (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за
рад, оригинал или оверену фотокопију); дозволу за рад директора, односно лиценцу за директора школе (ако је кандидат поседује, оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених, не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) - оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење 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 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; доказ који издаје полицијска управа да кандидат није у кривичној евиденцији,
не старији од шест месеци; потврду о радном
искуству; уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, не старије од шест месеци
(оригинал или оверену фотокопију); извештај
просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе); преглед
кретања у служби са биографским подацима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично или препорученом пошиљком путем
поште на горе наведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора”. За потребне информације обратити се секретару школе на телефон:
014/3575-122.

ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.
тел. 014/3575-122

Наставник разредне наставе

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, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: својеручно потписану пријаву на конкурс са основним
биографским подацима; одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”,
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверену фотокопију дипломе или уверења
о дипломирању (уколико је кандидат стекао
високо образовање на студијама другог степена, доставља диплому другог степена и диплому основних академских студија); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције као доказ о
неосуђиваности за горе наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат
од стране високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање,
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве.
Кандидати који уђу у ужи избор 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. Пријаве са потребном
документацијом доставити лично или поштом,
на горе наведену адресу школе, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛИЦА НОЖИЦА”
14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/228-633

на одређено време, ради замене
запослене која је распоређена на
послове в.д. директора у другу установу
до окончања поступка по конкурсу, а
најдуже до шест месеци

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, према прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005; 2)
да испуњава услове прописане Правилником о

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске
установе мора да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018др. закон (1), 27/2018 - др. закон (2), 10/2019,
6/2020 и 129/2021) у члану 122 став 2, 3 и 4,
члану 139 и члану 140 и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
108/2015) и то: I) да има одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника:
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1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; лице из тачке I) подтачка (б) мора да има завршене студије 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; 3) лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем за васпитача; II) да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника односно положен стручни
испит; III) да има савладану обуку и положен
испит за директора установе; IV) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; односно у случају из
тачке I) 3), најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања; V) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
VI) 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 примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
VII) да има држављанство Републике Србије;
VIII) да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
(својеручно потписану) учесници конкурса доствљају следећу документацију којом доказују да
испуњавају прописане услове: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу односно стучном испиту за
наставника, васпитача или стручног сарадника (дозволу за рад); потврду о радном стажу у
установи односно у предшколској установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал);
уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор
директора (издато након објављивања конкурса- оригинал); 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 доношења оптужног предлога - за
наведена кривична дела (издато након објављивања конкурса - оригинал); уверење привредног суда да није правноснажно оптужен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 30 дана од датума објављивања
конкурса - оригинал); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци
од датума објављивања конкурса- оригинал);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско
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уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, издату од надлежне здравствене
установе (не старије од шест месеци од датума
објављивања конкурса - оригинал или оверена фотокопија); извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао стручно-педагошки надзор) а уколико
нема овај извештај, кандидат доставља краћу
изјаву на околност недостављања извештаја;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
доставља кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеним испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора установе); уколико кандидат
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Комисија за избор директора ће након
обраде конкурсне документације и утврђивања
испуњености законом прописаних услова за
избор директора, обавити интервју са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореној коверти, лично у
службу администрације Предшколске установе
од 7 до 15 часова или поштом на горе наведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора”. Ближа обавештења о конкурсу могу
се добити од секретара установе, на телефон
014/ 228-633.

ОШ „СВЕТИ САВА”
14221 Попучке, Школска 9
тел. 014/283-055

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које: испуњава услове прописане члановима 122, 139 140 став 1 И 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/20, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1) да је стекло
одговарајуће образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
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 (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета)
или б) на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. 09. 2005. године; 2)
испуњава услове за наставника основне школе
односно за педагога и психолога школе; 3) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4) није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 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 дискриминаторско понашање;
против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела; 5) има држављанство Републике Србије; 6) има дозволу за рад
наставника, стручног сарадника; 7) има обуку
и положен испит за директора установе; 8) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 9) зна српски језик.
Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања дужност директора може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 закона за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву (својеручно потписану) учесници конкурса достављају следећу документацију којом
доказују да испуњавају прописане услове: биографске податке са прегледом кретања у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу
односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци од дана подношења пријаве);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); уверење
из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у условима за избор директора, издато након
објављивања конкурса; уверења 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 наведена кривична дела, издато
након објављивања конкурса; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обрзовање стекли на српском језику). Уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; потврду о радном стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал); доказ о
психичкој, физичкој и здрвственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал или оверена копија); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе); програм рада за време трајања мандата;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (уколико га кандидат
поседује); извештај просветног саветника као
доказ о резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност разлога недостављања извештаја); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс

сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу.
Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу
са назнаком „Конкурс за директора”. Информације се могу добити на телефон: 014/283-055.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
17514 Џеп, Владичин Хан
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник руског језика

за рад у централној школи у Џепу
(са 22,22% радног времена - 4 часа),
и у издвојеном одељењу у Мањаку
(са 44,44% радног времена - 8 часова),
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

Наставник математике

за рад у централној школи у Џепу
(са 88,88% радног времена - 16 часова),
и у издвојеном одељењу у Мањаку
(са 22,22% радног времена - 4 часа),
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
раднице са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, да кандидат
има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), студије другог степена из научне, односно области за одговарајући предмет
односно групу предмета, на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву приложити: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, оверени доказ о школској
спреми (диплома), уверење о држављансту не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених (оверени), потврду високошколске
установе о остварености најмање 30 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са ЕСПБ (лице које је стекло високо образовање
по пропису почев од 10. септембра 2005. године). Лице мора да зна језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Потврду да лице није
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања. Напомена: лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду и то од стране лица које је примљено по конкурсу. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима обавља надлежна служба за послове запошљавања у Врању са кандидатима који уђу у
ужи избор, а испуњавају услове конкурса, применом стандардизованих поступака, сходно члану 154 став 5 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
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у бесплатној публикацији о запошљавању
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на
горе наведену адресу. Контакт телефон школе: 017/479-130 или 017/479-240, звати од
7-14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ВРШАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„САВА МУНЋАН”

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178
e-mail: tssmbcrkva@mts.rs

17500 Врање
Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Наставник практичне наставе
машинство и обрада метала

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018
- аутентично тумачење,) као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/018 - др. Закон,
10/19 и 6/20), односно да: има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала („Службеном гласнику РС бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019,
9/2019, 2/2020 и 1/2021). Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство
и обрада метала послове наставника практичне
наставе може да обавља: дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; професор технике
и машинства; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - климатизација,
грејање и хлађење; дипломирани инжењер за
управљање техничким системима - процесна
техника; дипломирани инжењер за управљање
техничким системима - одржавање машина;
струковни инжењер машинства, из области
машинско инжењерство; инжењер машинства;
дипломирани инжењер за развој машинске
струке; виши стручни радник металске струке;
наставник практичне наставе металске струке;
мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинског инжењерства;
струковни инжењер машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;
одговарајуће средње стручно образовање у
области машинства, положен одговарајући
специјалистички односно мајсторски испит
са петогодишњом праксом; наставник производног машинства; дипломирани инжењер за
развој - машинска струка; струковни мастер
инжењер машинства. Лице из свих алинеја
треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или најмање три године
радног искуства на пословима одговарајућег
профила ван образовне установе. Остали услови: да има држављанство РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 зако-

на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има IV степен
стручне спреме, завршену обуку за педагошког асистента, држављанство РС, психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело, утврђено
чл. 139 ст. 1. тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. (Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон, 6/2020 и 129/2021), да зна српски
језик и језик на коме се оставрује образовно
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: 1. пријавни формулар (кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници министарства просвете, науке и технолошког развоја, рс и заједно
са осталом документацијом достављају школи), 2. биографију, 3. оригинал или оверену
копију дипломе, односно уверење, којим се
доказује одговарајуће образовање, 4. оригинал уверење о држављанству (не старије од
6 меесци), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 6. доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичнихз дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара засштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а
Србије, оригинал или оверена копија не старија од 6. месеци), 7. одговарајући доказ којим
се доказује знање српског језика, сходно чл.
141 Закона о основама система образовања
и васпитања (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Изабрани кандидат је у обавези
да лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад, достави пре
закључења уговора о раду. Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, односно заснивање
радног односа, слати у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс” или лично доставити управи школе.
Пријаве које не испуњавају услове конкурса
у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег образовања,
прописаног занимања (стручног назива),
пријаве које буду непотпуне (не садрже све
захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у
разматрање приликом одлучивања у поступку
пријема у радни однос. Информације поводом
конкурса могу се добити на телефон: 017/422245, директорка школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

са 50% радног времена

ном утврђено дискриминатнорно понашање;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који
су стекли академско звање мастер достављају и
оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију - уверење из МУП-а; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); доказ о знању српског језика подносе
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а конкурсну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон 6/2020, 129/2021), врши избор кандидата који се упућују на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа
ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање, ради
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се узети у
разматрање. Фотокопије докумената која нису
оверене од надлежног органа неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на горе наведену
адресу или лично у секретаријату школе, са
назнаком „За конкурсну комисију”. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: секретар школе, тел. 013/851-178. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидат који поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене члановима 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021), и то: да је стекао одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
акадамеске студије, мастер струковне студије,
специајлистичке студије) и то: 2) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
3) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
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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. Према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021) послове стручног
сарадника психолога може да обавља: (1) професор психологије; (2) дипломирани психолог;
(3) дипломирани школски психолог - педагог;
(4) дипломирани психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани психолог - мастер; (6)
мастер психолог. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу). Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног став; испуњеност ових
услова доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе; да има
држављанство РС; да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 дискриминатнорно понашање; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом
доказују испуњеност прописаних услова, и то:
кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско
звање мастер достављају и оверену фотокопију
дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци)
оригинал или оверену фотокопију уверење из
МУП-а; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (подноси учесник конкур-
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са који је стекао звање дипломирани психолог
- мастер; мастер психолог); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе
о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту односно испиту за
лиценцу, (само учесник конкурса који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон 6/2020, 129/2021), врши избор кандидата који се упућују на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа
ће минималне личне податке кандидата уступити Националној служби за запошљавање РС
ради психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се узети у
разматрање. Фотокопије докумената која нису
оверене од надлежног органа неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на горе наведену
адресу или лично у секретаријату школе, са назнаком „За конкурсну комисију” Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: секретар
школе, тел. 013/851-178.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

држављанство Републике Србије и знање језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни формулар преузет са званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја www.mpn.gov.rs; кратку
биографију; уверење о држављанству, (не старије од 6 месеци у тренутку подношења пријаве), извод из матичне књиге рођених; диплома
о стеченом образовању; потврду или уверење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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 или
доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, (кандидат који нема наведено образовање
из члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, дужан је да то образовање
стекне у року од једне, а највише од две године од дана пријема у радни однос); потврду о
некажњавању од надлежне Полицијске управе
(не старије од 6 месеца од објављивања конкурса); 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. Сва документа прилажу се у оригиналу или
копији овереној од стране јавног бележника.
Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима вршиће Национална служба
за запошљавање. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве послати на адресу: ОШ
„Паја Јовановић”,26300 Вршац, Школски трг 3.
Додатне информације о конкурсу могу се добити
путем телефона 013/839-853.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-573

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а у свему према Правилнику о и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл.
гласник РС 11/2112, 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); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 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 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;

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
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 тачка 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 то: 1)
да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у основној школи „Јован
Стерија Поповић” Вршац и то стечено 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 из области
економских наука; - на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, из области економских наука.2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 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 школи, и то: доказ о одговарајућем
образовању (диплому); доказ 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које није
старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
(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) и извод МКР (са холограмом). Доказ о испуњености услова под редним
бројем 2 (лекарско уверење), кандидат прилаже
пре закључења уговора о раду. Докази који се
прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе наставник хемије
са 37,5% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог до 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др закони, 10/19, 6/20 и 129/21),
односно: 1) да има одговарајуће образовање
складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и
важећим одредбама Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС Бесплатна публикација о запошљавању

Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021); 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
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњаваја формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона
и имејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања, не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности
надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
6 месеци; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; - биографија. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност улова 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 који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели или на наведене мејл
адресе. Директор школе ће донети решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
достављања образложење листе свих кандидата који испуњавају услове. Лекарско уверење
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на следећи
број телефона: 030/463-391 и 030/463-392.
Пријаве се достављају на горе наведен адресу,
са назнаком „За конкурс за радно место наставника предметне наставе - наставник хемије на
одређено време, ради замене одсутног запосленог до 60 дана”.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/3821-115

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које: има одговарајуће високо
образовање прописано чланом 140 став 1 и став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (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 које је стекло 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 звршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
има дозволу за рад за наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на коме остварује образовно-васпитни рад. 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 горенаведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона
за наставника основне школе, 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 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; изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност.
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: одштампан, попуњен и потписан пријавни
формулар са интернет странице министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду о годинама рада у области образовања после 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 примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
уверење МУП-а да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (може из досијеа запосленог,
а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико га поседује, односно 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; оверену фотокопију лиценце за
директора (ако је кандидат поседује); доказ о
знању српског језика, уколико високо образовање није стечено на српском језику (доказ о
стеченом основном, средњем или вишем образовању на српском језику или потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика са методиком,
по програму те високошколске установе - за кандидате наставнике разредне наставе, односно
доказ о стеченом основном, средњем или вишем
образовању на српском језику или потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика, по програму
те високошколске установе-за кандидате наставнике и стручне сараднике). Пријава на конкурс
за избор директора са комплетном документацијом доставља се лично или поштом на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон број
023/3821-115.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1-5,
чланом 140 став 1 и 2 Закона, и које има образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
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11/16, 2 /17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021 и 120/2022) и Правилником
степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/2020 и 3/2021).
За директора школе може да буде изабрано: 1. лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника
основне школе, за педагога и психолога, које
има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, или Правилником степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, односно лице
које је стекло одговарајуће високо образовање,
и то: 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. 2. лице које има дозволу за
рад наставника и стручног сарадника; 3. лице
које има обуку и положен испит за директора
школе; 4. лице које има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. лице које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 6.
лице које 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. лице које има држављанство
Републике Србије; 8. лице које зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: потребна документација: 1. оригинал
или оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; 2. оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, или доказ о положеном испиту
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија);
3. оригинал или оверена фотокопија доказа о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе (ако га кандидат поседује); изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност, 4. оригинал или оверена фотокопија потврде којом се
доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања, 5.
оригинал или оверена фотокопија лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима које кандидат поседује, без обзира на датум издавања

(уколико је учесник конкурса запослен у ОШ
„Ђура Јакшић” Зрењанин, признаје му се лекарско уверење из досијеа, остали кандидати
морају да га доставе), изабрани кандидат доставља ново лекарско уверење пре закључивања уговора о раду; 6. оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављансту Републике
Србије; 7. уколико се на конкурс пријави наставник предметне наставе или стручни сарадник,
дужан је да достави оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеном
основном, средњем, вишем или високом образовању на српском језику, или оверену фотокопију потврде или уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, уколико се на конкурс
пријави наставник разредне дужан је да достави оригинал или оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању на српском језику
или оригинал или оверену фотокопију потврде
о положеном испиту из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске
установе; 8. оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело у складу
са Законом; 9. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
односно да није покренута оптужница (уверења
под тачком 8 и 9 не смеју бити старија од дана
објављивања конкурса); 10. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених за кандидате који су променули презиме, односно име након издавања дипломе; 11.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника - оригинал или фотокопија - уколико га има);
12. 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 (оригинал или фотокопија). Сви
докази морају бити достављени у оригиналу или
у овереној фотокопији осим за оне документе за
које се конкурсом не тражи да буде оригинал
или оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве на конкурс (пријавни формулар и потребна документација), достављају се на горе наведену адресу школе, са
назнаком „За конкурс - директор”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе. Рок за подношење пријава са потребном
документацијом је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-007

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1. да има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога
или психолога, 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,
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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) подтачке (2)
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. да
има дозволу за рад, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника;
3. да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од
2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит); 4. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 5. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски језик на
којем се и остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора, остали докази су саставни део
пријаве на конкурс. Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и уз пријавни
формулар прилаже и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; кандидати који су високо образовању стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године
подносе оверену фотокопију/препис дипломе и
основних и мастер студија; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу; оверену фотокопију дозволе за рад директора школе (уколико кандидат
не поднесе доказ о дозволи, пријава се неће
сматрати непотпуном а изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
у року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит); потврду да кандидат има најмање осам година радног искуства
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања: потврда
садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установе у којој
је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања-оригинал; уверење
из казнене евиденције у складу са чланом
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење МУП-а,
не старије од 6 месеци од дана објављивања
конкурса, оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити да се води
кривични поступак (не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учениБесплатна публикација о запошљавању

цима (може се приложити старо из персоналног досијеа а кандидат изабран за директора
ће, накнадно, пре закључења уговора о раду
доставити ново лекарско уверење); преглед
кретања у служби са биографским подацима
и предлогом програма рада директора; доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику;
доказ о стручно-педагошком надзору у раду
кандидата (извештај просветног саветника,
уколико га кандидат има); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољњег вредновања, односно својеручно потписану изјаву да у току његовог мандата није вршен стручно-педагошки
надзор. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати или доставити лично на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на телефон: 023/811-007.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће образовање; завршена основна школа,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да 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.
Учесници конкурса треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или
оверену фотокопију дипломе уверења о завршеној основној школи оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Оригинал или оверена фотокопија
уверења извода из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1 тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказо познавању српског језика и језика на ком се остварује образовно -васпитни рад доставља кандидат који није стекао образовање на српском
језику. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
Сечањ, Братства јединства бб.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос, може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1.
да има средње образовање, медицинска школа - медицинска сестра - васпитач; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик. Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу, у затвореној
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”,
на адресу Братства јединства бб., 23240 Сечањ.
Ближе информације се могу добити на телефон:
023/3841-672.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник предметне наставе
техника и технологија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
40% радног времена, у другом циклусу
основног образовања и васпитања
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, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18) кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 139, 140, 142, 143 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то
су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А)
високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
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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. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1.
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на 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 (члан 142 став 1 Закона). Ово
образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 143. Закона, када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
високошколске установе, решењем утврђује да
ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника; када је образовање стечено у систему војног школства, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника; када је
образовање стечено у иностранству, а врста
образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Послове
наставника, васпитача и стручног сарадника
може да обавља лице које има дозволу за рад
(лиценцу). Без лиценце послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 2.
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом
стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 3.
лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи), 4. сарадник у предшколској установи
(ако има образовање из члана 142 Закона), 5.
педагошки и андрагошки асистент и помоћни
наставник. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да није осуђивано правноснажном пресудом
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за кривично дело за које је изречена безусловна
казна 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. У складу са чланом 141
став 7 Закона, послове наставника и стручног
сарадника, може да обавља лице које је стекло
основно, средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2.
доказ о одговарајућем високом образовању, А)
оверена фотокопија дипломе - уверења траженог степена и врсте образовања, а лице које је
стекло академско звање мастер, подноси и оверену фотокопију дипломе, односно уверења о
стеченом образовању на основним академским
студијама. Лица која су образовање стекла у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској или су образовање
стекли у систему војног школства или у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, као доказ о испуњености услова у
погледу стеченог образовања, за радно место за
које конкуришу достављају оверену фотокопију
решења министарства надлежног за послове
образовања (члан 143 Закона), Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа
који изда високошколска установа, односно уверења или другог одговарајућег документа о
положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказа о положеном стручном
испиту, односно положеном испиту за лиценцу)
пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 3.уверење о држављанству оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), 4.
извод из матичне књиге рођених оригинал или
оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван
(за горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци оригинал или оверена фотокопија уверења из казнене евиденције министарства унутрашњих послова, 6. доказ да је стекао
образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - 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 (диплома / уверење издато
на српском језику о стеченом образовању, 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати из
става 4 члана 154 Закона у року од осам дана

упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из става 6. члана 154
Закона, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе из става 7 члана 154 Закона.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа за радно место
наставника предметне наставе Техника и технологија у публикацији „Послови”. Пријаве са
документацијом о испуњавању услова конкурса
доставити лично или слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс за радно место наставника
предметне наставе Техника и технологија”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити
се на телефон школе 023/867-001.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин
Др Славка Жупанског 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да лице испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5, чланом 139 и чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) односно: 1. које има одговарајуће
образовање прописано Законом за наставника
ове врсте школе и неко од два подручја рада
за која је школа верификована (Геодезија и
грађевинарство и Електротехника), за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује
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образовно-васпитни рад; 6. има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7.
има обуку и положен испит за директора установе; 8. има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати морају да поднесу: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал или
оверену копију дипломе или уверења о завршеном основном, средњем, вишем или високом образовању на српском језику и језику на
којем изводи образовно-васпитни рад или оригинал или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
и језика на којем изводи образовно-васпитни
рад по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика и
језика на којем изводи образовно-васпитни рад;
оригинал или оверену фотокопију потврде да
кандидат има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње
послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; оригинал или
оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење (може бити и старије
од 6 месеци а кандидат који буде изабран ће
накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); оригинал уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених за
кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе) - уколико кандидат који је раније обављао дужност директора
наведене доказе не поседује, о тој чињеници
подноси писмену изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - уколико кандидат наведени доказ не поседује, о
тој чињеници подноси писмену изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу; оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе уколико га поседује. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке, односно радну биографију,
оквирни план рада за време мандата, докази о
поседовању организационих способности и др.).
Документација се подноси у 3 примерка (један
примерак чине оригинали или фотокопије наведене документације које је оверио јавни бележник и још се у два примерка достављају обичне
фотокопије оверених примерака). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве са потребном документацијом кандидати достављају на горе наведену адресу,
путем поште или лично, са назнаком „Конкурс
за директора”. Неблаговремене или непотпуне
пријаве ће бити одбачене. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон 023/536-872.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23217 Александрово, Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Наставник хемије

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог, са 20% норме
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: 1. да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна 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. зда на српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог
конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је
приложити: попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС;
биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима, оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (да није старије од
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем.

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора установе може
да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 став 1
тачке 1-5 и чланом 140 став 1 и став 2 Закона, и које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („
Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2
/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021, 1/2022 и 2/2022) и Правилником о

степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („ Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и
3/2021). За директора може да буде изабрано лице: 1) које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника
основне школе, за педагога и психолога, које
има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи и то на: 1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно 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; 2) које има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3) које има обуку и положен испит за директора установе; 4) које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; 5) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6) које 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) које има држављанство Републике Србије; 8)
које зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати
подносе следећу документацију: 1. диплому о
завршеном одговарајућем високом образовању
(оригинал или оверена фотокопија); 2. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); 3. оригинал или оверена фотокопија доказа о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе (ако га кандидат
поседује). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност. 4. Оригинал или оверена фотокопија
потврде којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања
и васпитања; 5. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима које кандидат поседује, без обзира на датум
издавања. Уколико је учесник конкурса запослен у ОШ „Петар Петровић Његош” у Зрењанину, признаје му се лекарско уверење из досијеа.
Остали кандидати морају да га доставе. Изабрани кандидат доставља ново лекарско уверење
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пре закључивања уговора о раду. 6. Уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); 7. уколико се на конкурс пријави наставник предметне наставе или
стручни сарадник, дужан је да достави оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном основном, средњем, вишем
или високом образовању на српском језику,
или оверену фотокопију потврде или уверења
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Уколико се на конкурс пријави наставник разредне наставе дужан је да достави оригинал или
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању на српском језику или оригинал или
оверену фотокопију потврде о положеном испиту из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе; 8. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова из казнене евиденције
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са Законом; 9. оригинал или оверена фотокопија уверења из надлежног основног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак; уверења под тачком 8 и 9 не смеју бити старија од дана објављивања конкурса; 10. извод
из матичне књиге рођених само за оне кандидате који су променили презиме, односно име
након издавања дипломе (оригинал или оверена
фотокопија); 11. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника - оригинал или фотокопија - уколико га има); 12. 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 (оригинал
или фотокопија); 13. радну биографију; Кандидат може поднети и остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору
(оквирни план рада за време мандата, докази о
поседовању организационих способности и др.).
Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације о
конкурсу можете добити код секретара, на телефон 023/563-840. пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставља се на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

23101 Зрењанин, 7. јула 10

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1-5,
чланом 140 став 1 и 2 Закона, и које има образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2 /17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21, 17/21, 18/21 и 1/22) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16,
11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21). За директора школе може да буде изабрано: 1. лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога, које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи или Правилником о степену и врсти
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образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 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; 2. лице које
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. лице које има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценцу); 4. лице које има обуку и положен
испит за директора школе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); 5. лице које зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 6. лице које 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. лице које има држављанство
Републике Србије; 8. лице које 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. Начин пријављивања кандидата на
конкурс: Пријава на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља
се установи. 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 кандидат то поседује (оригинал или оверена фотокопија), 8. извод
из матичне књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија, 9. уверење надлежног МУП-а
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 шест месеци (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 шест месеци
(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 оверени 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. Рок за подношење
пријава са потребном документацијом је 15 дана
од дана објављивања текста конкурса у огласним
новинама „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаву са потребном документацијом
са назнаком „Конкурс за директора”, доставити
на горе наведену адресу (поштом или лично).
За све додатне информације обратите се секретару школе, лично или на телефон 023/561-773
локал 24.

Пословни центри НСЗ

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

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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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

